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1. Offentlig høring af Vand- og Naturplaner 

 

Sagsfremstilling 

Den 14. januar 2010 blev de statslige vand og naturplaner – som skal medvirke til 

at opfylde Danmarks forpligtelser efter miljømålsloven og habitatdirektivet  – sendt i 

forhøring hos de offentlige myndigheder. Frederikshavn kommune besvarede 

høringen i marts 2010.  

  

Herefter er der henover sommeren foregået en række statslige, politiske 

forhandlinger inden planerne d. 6. oktober 2010 blev udsendt i 6 måneders offentlig 

høring indtil 6. april 2011.  

  

Forvaltningen har forholdt sig til udkastet til planerne – dels Vandplanen for det 

nordlige Kattegat og Skagerrak, dels naturplanerne for kommunens 8 Natura2000-

områder. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag 1. Nedenfor er gengivet 

enkelte af forvaltningens bemærkninger:  

  

Vandplanen:   

 Forvaltningen kommenterer at et spildevandsopland er udpeget på 

baggrund af forkerte oplysninger og derfor bør tages ud af planen.  

 De fleste bemærkninger til Vandplanen retter sig mod vandløbene og de 
ca. 100 spærringer, der i løbet af første planperiode skal fjernes.  

 Desuden er der kommentarer til vandløb i den nordlige del af kommunen, 

som vil være meget svære at få målopfyldelse i. Her er der behov for 
nærmere undersøgelser inden man lægger sig fast på indsatskravet.  

Naturplanerne: 

 Generelt er forvaltningen enig i målene for habitatområderne, og 

kommunens bemærkninger i forbindelse med forhøringen er i høj grad 
indarbejdet i det nuværende udkast.  

 Der er usikkerhed om planernes betydning for eksisterende kommune- og 

lokalplanlægning.  

 Herudover gentages en række bemærkninger om faktiske forhold fra sidste 
høringsrunde.  

  

Forvaltningens største bekymring ved de fremlagte planer er dog hvordan planerne 

tænkes finansieret. Hvis den nødvendige finansiering ikke er til rådighed er det 

desuden vigtigt at kommunen tager forbehold for at kunne løfte opgaven og opnå 

målopfyldelse. Desuden vil implementering af planerne kræve en betydelig 

personaleressource til projektering, myndighedsbehandling og gennemførsel af 

indsatserne. Samtidig er det usandsynligt at alle indsatserne kan gennemføres fra 

de kommunale planer er vedtaget (tidligst i efteråret 2012) og indtil 1 planperiodes 

udløb i 2015. Det skyldes bl.a. at mange af indsatserne kræ ver ændring af 

regulativer, dispensationer, tilladelser til reguleringsprojekter osv.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10316 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Udover kommunens eget ansvar for Vand og Naturplanerne har planerne desuden 

indirekte og direkte betydning for en række øvrige interesser i kommunen. Det 

drejer sig f.eks. om krav til spildevandsforbedringer, rekreative og kulturhistoriske 

hensyn ved fjernelse af spærringer og reguleringen af landbrugserhvervet. Disse 

problemstillinger er beskrevet i vedlagte notat, bilag 2.  

  

Tidsplan 

Når høringsperioden udløber d. 6. april 2011 vil Staten gennemgå høringssvarene 

og formodentlig inden udgangen af 2011 fremlægge de endelige planer. På 

baggrund af disse skal kommunen udarbejde et udkast til Vandhandleplan og 

Naturhandleplaner indenfor et ½ år. Inden et år fra kommunen har modtaget 

Statens planer skal kommunen have vedtaget endelige vand og naturhandleplaner.  

  

For vandplanen gælder, at de beskrevne indsatser skal være gennemført inden 

2015. For gennemførelse af naturplanerne er der endnu ikke fastlagt en tidsfrist.  

  

Grønt råd 

Grønt råd har på møde d. 10. januar 2011 diskuteret kommunens udkast til 

høringssvar og bakker op om svaret og deler bekymringen for finansieringen af 

planerne. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 3 og Lystfiskerforeningens 

udtalelse i forbindelse med mødet er vedlagt som bilag 4. 

  

Opsamling 

Forvaltningen har i det foregående peget på de vigtigste forhold i de fremlagte 

vand- og naturplaner som bør kommenteres. Det absolut væsentligste forhold er 

økonomien. Forvaltningen er bekymret for at de ambit iøse mål i vand og 

naturplanerne ikke følges op af tilsvarende økonomiske midler og at kommunen 

kommer til at ende med ansvaret – og regningen – for en national opgave.  

  

Samtidig kræver indsatsen i vand- og naturplanerne en væsentlig 

personaleressource i forvaltningen, både til den egentlige udarbejdelse af planerne, 

men ikke mindst i forhold til udarbejdelse af projekter, myndighedsbehandling og 

lodsejerforhandlinger. Udover at denne indsats ikke ser ud til at blive finansieret fra 

statslig side, er det også et spørgsmål om det er praktisk muligt at gennemføre 

projektering, myndighedsbehandling og implementering af indsatserne i første 

planperiode, inden 2015.  

  

  

 

Juridiske konsekvenser 

EU’s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv er i Danmark implementeret i 

Miljømålsloven. Målene i Vand- og Naturplanerne er bindende for den kommunale 

sagsbehandling og planlægning:  

  § 1. Loven har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand 

og grundvand samt for planlægning inden for de internationale 

naturbeskyttelsesområder.  

  

Miljømålsloven siger om Vandplaner:  
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  § 3. For hvert vanddistrik t skal der foreligge en vandplan. Vandplanen skal 

omfatte en periode på seks år. 

 §12 Senest den 22. december 2015 skal alt overfladevand og grundvand have 

opnået en god tilstand 

 § 31 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan […]  

  

Miljømålslov siger om Natura2000 

 § 36. Miljøministeren udpeger internationale naturbeskyttelsesområder på land og 

på havet.  

 § 37. Miljøministeren udarbejder en Natura 2000-plan for de internationale 

naturbeskyttelsesområder. Planen kan opdeles efter geografiske områder  

 § 37 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan […]  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler høringssvaret til godkendelse i byrådet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Pow erpoints til Plan- og Miljøudvalgets møde (dok.nr.21432/11) 

Notat omkring særlige udfordringer for Frederikshavn Kommune ved varetagelse af vand- og 

naturplanerne (dok.nr.21052/11) 

Udkast til bemærkninger fra Frederikshavn Kommune (dok.nr.21050/11) 

Referat fra Grønt Råds møde 10. januar 2011 (dok.nr.5636/11) 

Brev fra Lystf iskerforening af 12. december 2010 (dok.nr.21912/11) 
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2. Overdækning af terrasse ved Ruths Hotel, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af hotellet om tilladelse til at overdække den nuværende 

terrasse udenfor Brasseriet på Ruths Hotel.  

  

Ansøgningen begrundes med, at terrassen ved Brasseriet ligger på et vind om sust 

hjørne, hvilket giver generende træk i forbindelse med udeservering. 

  

Konstruktionen udføres som en let og gennemsigtig overdækning, hvor tag og 

facader er udført som glaskonstruktion. Denne konstruktion er valgt for, at den 

bagvedliggende bygning fortsat gives synlighed. Afgrænsningen af den 

overdækkede terrasse er en rødmalet lav træbrystning, der sammen med 

glaskonstruktionen er genkendelige elementer fra den eksisterende bebyggelse. 

Glaskonstruktionen udføres med metalrammer.  

  

Den overdækkede terrasse har et areal på 44 m
2
. Det fremtidig etageareal for 

Ruths Hotel udgør samlet 2.454 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 65 % 

for den samlede hotelejendom.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.F.07.01 og omfattet af 

lokalplan nr. 96-C. 

  

Den overdækkede terrasse er placeret foran den oprindelige hotelbygning på 

Ruths. Denne bygning er medtaget i Kommuneatlas Skagen med 

bevaringsværdien 5 dvs. kun middel bevaringsværdig.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktist etableres forhold, der er i 

strid med planens bestemmelser med mindre, der meddeles dispensation efter 

reglerne i samme lovs § 19.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Som hovedregel skal bebyggelsens tag udføres med røde vingetegl af gl.dansk 

model, og facaden fremstå som pudset tegloverflade. Mindre tagflader, udskud, 

karnapper og lignende kan dækkes med sort tagpap med listetækning, zink eller 

glas. Tagets udformning og hældning skal indordne sig den eksisterende 

bebyggelse. For mindre bygningsdele, udskud, karnapper og lignende kan der for 

facademateriale alternativt suppleres med elementer af zink, træ eller glas.  

  

Det er Forvaltningens vurdering, at overdækning af terrassen er søgt tilpasset den 

bagvedliggende hotelbygning og også i materialevalg og udformning af vinduer 

tilpasset dels den udførte mellembygning og dels svømmesalen og i øvrigt 

materialer, som lokalplanen muliggør for mindre påbygninger mv.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1037 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Jf. gældende lokalplan for Ruths Hotel skal der anlægges parkeringspladser 

svarende til bestemmelserne i Skagen Kommunes parkeringsregulativ. Heraf 

fremgår, at der for restaurationer gælder, at der skal etableres 1 parkeringsplads 

pr. 8 m
2
 serveringsareal.  

  

Den overdækkede terrasse udføres ikke med varmeinstallation. Den kan hermed 

sidestilles med overdækket udeservering, der ikke indgår i beregning af antallet af 

parkeringspladser. På den baggrund vurderes der ikke krav om yderligere 

parkering, herunder indbetaling til Parkeringsfonden.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 der meddeles tilladelse til den overdækkede terrasse med den ansøgte 
udformning og materialevalg   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes jf. ansøgning af 4. marts 2011.  

 

Bilag 

Byggeansøgning (dok.nr.15291/11) 

Beliggenhedsplan (dok.nr.15294/11) 

Plan, snit og facade (dok.nr.15293/11) 

Foto (dok.nr.15292/11) 

Redegørelse for projektet (dok.nr.17208/11) 
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3. Ændret planlægning med henblik på ny boligbebyggelse 

Sættravej 10, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af bygherre om principgodkendelse af oplæg til 

bebyggelse på ovennævnte ubebyggede ejendom.  

  

Der påtænkes opført 8 fritliggende huse i op til 2 etager. Hver med et etageareal på 

120 m
2
. Grundarealet udgør 4330 m

2
. Med et samlet etageareal på 960 m

2
 bliver 

bebyggelsesprocenten ca. 22 % for området som helhed.  

  

Grunden udlægges som naturområde med sydvest vendt skråning, skov og eng. 

Det er tanken, at grunden agerer som fællesareal, der ejes og vedligeholdes af 

beboerne. De 8 huse orienterer sig mod sydvest og placeres i naturområdet og 

nærmest "vokser" ud af terrænet. For at give mulighed for opholdsrum i 

underetagen skal der udføres en regulering af terrænet på grunden.  

  

Husene placeres side om side med henholdsvis en åben og lukket facade af 

hensyn til minimering af indbliksgener.  

  

I forbindelse med realisering af projektet er det ønskeligt, at den gamle banevold 

må fjernes for at give udsigt fra boligerne til slugten og Gyvels Plantage.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.B.04.10 og omfattet af 

lokalplan nr. 4.37.0 delområde E11.  

  

Af kommuneplanen fremgår, at den overordnede anvendelse er boligområde i form 

af helårsbeboelse samt i begrænset omfang erhverv af lokal betydning. Max. 

bebyggelsesprocent 30 % for åben-lav bebyggelse og max. 8,5 meter og 1½ etage. 

Grundstørrelse for varieret sammenhængende byggeri i 1-1½ og evt. 2 etager min. 

500 m
2
 pr. bolig (inkl. vej- og fællesarealer).  

  

Af lokalplanen fremgår, at delområde E11 kun må anvendes til erhvervs formål. Der 

må indrettes håndværksvirksomhed i forbindelse med beboelse, samt mulighed for 

beskyttet værksted.  

  

 

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  

Lokalplan nr. 4.37.0 er godkendt i Sæby Byråd i 1985. I håndværkerområdet er der 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1952 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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etableret 2 virksomheder henholdsvis i 1987, el-service med bolig og i 1988, 

elektronik uden bolig. Der er ikke senere opført ny bebyggelse i dette område. 

Udviklingen er formentlig løbet fra sådanne erhvervsområder, da der ingen ny 

virksomhed er kommet til siden 1988.  

  

Ejendommen Sættravej 10 ligger nabo til børneinstitution mod vest, 

håndværkervirksomhed mod nord, boligområde mod øst og offentligt grønt område 

mod syd - en attraktivt beliggenhed til ny boligbebyggelse med umiddelbar adgang 

til naturen. 

  

At muligheden for etablering af håndværksvirksomheder her ikke er udnyttet 

skyldes måske netop den relative sårbare beliggenhed og dermed begrænsning i 

virksomhedsudøvelsen.  

  

Den nuværende boligbebyggelse i området er relativt åben og består af mindre 

traditionelle et-etages huse med muret facade og tegltag. Den påtænkte nye 

bebyggelse er udformet under hensyn til det skrånende terræn mod sydvest og 

udnytter dette til delvis 2 etages bebyggelse med et andet arkitektonisk udtryk. 

  

Det er Forvaltningens vurdering, at grundens terrænmæssige forhold lægger op til 

andet en traditionel et-etages byggeri. På den baggrund kan det anbefales, at 

projektideen er grundlag for videre bearbejdning.    

  

Ved 8 huse bliver gennemsnitsgrundstørrelsen knap 550 m
2
 inkl. vej og 

fællesareal, bebyggelsesprocent 22,2 % og max. højde 8,5 meter, efterlever 

projektet kommuneplanen undtagen etageantallet på 2 etager.  

  

Det påtænkte byggeprojekt er i strid med formål og anvendelse for gældende 

lokalplan, hvorfor realisering betinger udarbejdelse af ny lokalplan.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

For hele lokalplanområde 4.37.0 gælder de vejledende støjgrænser for 

boligområde. Opførelse af ny boligbebyggelse i det resterende område udlagt til 

håndværksvirksomhed i forbindelse med beboelse er derfor uden betydning for de 

allerede etablerede virksomheder.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 der meddeles principiel tilladelse til ændring af anvendelsen af 
ejendommen Sættravej 10 til boligformål gennem ny planlægning  

  

 projektet kan viderebearbejdes med hensyn til bebyggelsen ydre 

fremtræden, materialevalg mv. med henblik på Udvalgets endelige 
godkendelse og dermed grundlag for lokalplan   
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 ansøger forestår udarbejdelse af den ændrede planlægning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om ny bebyggelse Sættravej 10, Sæby (dok.nr.22876/11) 

Skitse til bebyggelse Sættravej 10, Sæby (dok.nr.22877/11) 
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4. Etablering af plankeværk på ejendommen Holstvej 8, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Tømrer ansøger på vegne af ejer om at opsætte plankeværk ud mod Holstvej og i 

naboskel mod Holstvej 16. Der fremsendes 2 alternative forslag mod Holstvej dels 

1,80 meter højt plankeværk placeret 35 cm bag vejskel og dels bibeholdelse af 

nuværende 1,20 meter højt plankeværk i vejskel og bagved ny hæk og 1,80 -2,0 

meter højt plankeværk ca. 65 cm bag vejskel. I naboskel opsættes 1,80 meter højst 

plankeværk.  

  

Plankeværket udføres af lodretstillede svenskrøde 5" brædder udvendig og 

indvendig af vandretliggende ubehandlede sibirske lærkeplanker.  

  

Ansøgningen begrundes med støjgener fra tung trafik på Holstvej dels meget tidlig 

til gene for overnattende gæster og dels generelt til gene for gæster, der benytter 

hotellets udeareal til ophold mv.  

  

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

af Lokalplan SKA.200.C1.  

  

Af lokalplanen fremgår, at højden af plankeværker ikke må overstige 1,20 meter 

mod offentlig vej/sti og 1,80 meter i naboskel eller på egen grund. Plankeværker 

skal udføres af lodretstillede brædder, evt. afsluttet med overligger. Plankeværker 

skal males i svensk rød, grå eller sort. Overligger skal males i samme farve eller i 

hvid. Der er ingen højdebestemmelser for levende hegn.  

  

Ejendommen Holstvej 8 er fredet. 

  

Der er tidligere meddelt administrativt afslag på etablering af 2,20 meter højst 

plankeværk i skel mod Holstvej.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

formål og anvendelse. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplanen er i sin formulering af højde på plankeværk ikke særlig præcis. Mod 

vej må højden på plankeværker ikke overstige 1,20 meter, men på egen grund 

gerne op til 1,80 meter. Hvor langt inde plankeværk skal stå i grundens side mod 

vej for at være på egen grund, er der intet anført om.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11480 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Det er Forvaltningens vurdering, at en afstand på 35 cm bag vejskel stadig er at 

betragte som plankeværk mod vej og dermed max. højde på 1,20 meter.  

  

Alternativ 2 hvor nuværende plankeværk bibeholdes i vejskel og der bagved 

plantes hæk og opsættes supplerende plankeværk på max. 1,80 meter høj 

vurderer Forvaltningen er indenfor lokalplanens rammer. Plankeværket forudsættes 

udført i materialer og farver efter lokalplanens bestemmelser på begge sider. 

Vandretliggende ubehandlede planker indvendig tillades ikke. 

  

 

Indstilling 

Direktøres med ansvar for Teknik og Miljøcenter indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på opsætning af 1,80 meter højt plankeværk 35 cm. 
bag vejskel  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. Udvalget tilkendegiver, at man ved realiseringen af alternativ 

2 er sindet at nedlægge et § 14-forbud, til hvilket forvaltningen gives bemyndigelse.  

 

Bilag 

Forslag til plankeværk (dok.nr.23402/11) 
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5. Ny bebyggelse Damstedvej 27, Skagen - Revideret forslag 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt fremsender på vegne af bygherre nyt forslag til bebyggelse af ovennævnte 

ejendom.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede efter besigtigelse den 2. november 2010, at 

påbygningens grundareal begrænses til max. 6,0 meter længde og 5.0 meter 

bredde, sydgavlens glasareal skal bearbejdes arkitektonisk og etablering af hævet 

terrasse ikke tillades. Beslutning og projekt vedlægges dagsordenen.  

  

Det nu fremsendte projekt indeholder et nyt hovedhus med påbygning mod syd. 

Hovedhuset udføres ca. 2x 24 cm bredere end nuværende hovedhus for 

derigennem at kompensere for energiklasse 1-kravet.  

  

Påbygningens størrelse overholder de 6x5 meter. Den opføres med høj trempel og 

nedgraves 0,5 meter i forhold til omgivelderne. Hermed bliver der mulighed for 2 

fulde etager til beboelse. 

  

Hovedhuset opføres med muret facade, påbygningen i træ. Begge bygninger har 

sadeltag med vingetegl.  

  

Ansøger begrunder bebyggelsens udformning med ønsket om brugbare rum såvel i 

stueetage som i øverste etage.  

  

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

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

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

bebyggelsers propertioner og byggestil, således at den samlede bebyggelse 

fremstår som en helhed.  

  

 Af § 7.4 fremgår, at bebyggelse må opføres i indtil 1½ etage - her så høj 

trempel at det er 2 etager  

 Af § 7.11 fremgår, at nyt hovedhus skal placeres samme sted som der 
nedrevne hovedhus - her en placering ca. 24 cm nærmere Damstedvej  

 Af § 8.9 fremgår, at kvistlængden for kvist med fladt tag max. må udgøre 
1/3 af tagfladens længde med højde på op til 1,5 meter - her længere, men 
til gengæld lavere kvist  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning 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  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9354 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Hovedhusets forøgelse i bredden med ca. 2 x 24 cm svarende til bredden af den 

nødvendige mer-vægtykkelse som følge af klasse 1-kravet vurderer forvaltningen 

mindre betydende og ikke muligt visuelt at registrere i forhold til de eksisterende 

nabohuse. Lokalplanens bestemmelse om placering samme sted som det 

nedrevne hovedhus vurderes ikke tilsidesat. 

  

Jf. Håndbog for bygningsmyndigheder vurderes en trempelhøjde på 1 meter 

normalt forenlig med betegnelsen 1½ etage. Er trempelhøjden større er der tale om 

2 etager. Lokal byggeskik kan ændre denne opfattelse. Byggeskik i Vesterby 

tilsiger ikke, at der kan tillades større trempelhøjde end 1 meter ved max. tilladt 

etageantal på 1½ etage.  

  

Uagtet, at påbygning i sit ydre udtryk underordner sig hovedbygning og overholder 

udvalgets tidligere udstukne rammer for bebygget areal, kan fagcentret ikke 

anbefale bebyggelse i 2 etager i strid med lokalplanens bestemmelser. Det må 

være muligt at reducere trempelhøjden og alligevel få b rugbare rum i begge etager.  

  

I henhold til lokalplanens bestemmelser må kun pultkviste være længere end 1/3 af 

tagfladens længde. Kviste med fladt tag skal enten formindskes i længden eller 

ændres til pultkviste.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter instiller, at  

  

 hovedhusets størrelse og placering godkendes i overensstemmelse med 
lokalplanens § 7.11 

  

 der meddeles afslag på etablering af påbygning i 2 etager. Ansøger 

henvises til at reducere etageantallet i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelse 

  

 kvistlængde reduceres til max. 1/3 af tagfladens længde alternativt ændres 
til pultkviste.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Sagen udsættes. 

 

Bilag 

Ansøgning dateret 24. februar 2011 (dok.nr.22313/11) 

Facader - tværfløj (dok.nr.22312/11) 

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 02-11-2010 i Plan- og 

Miljøudvalget (dok.nr.129526/10) 

Oversigtskort (dok.nr.111882/10) 

Ansøgning (dok.nr.109517/10) 

Situationsplan (dok.nr.111964/10) 
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Facader (dok.nr.109516/10) 

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

Facader (dok.nr.128377/10) 
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6. Etablering af brandtrappe for hotelværelser Sct. Laurentii 

Vej 26, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Entreprenør ansøger på vegne af ejer om tilladelse til indretning af i alt 12 

hotelværelser på 1. og 2. sal i ovennævnte ejendom.  

  

Der er adgang til hotelværelserne af betontrappe. For at overholde de 

brandmæssige krav skal der sikres 2 uafhængige flugtveje til terræn i det fri.  

  

Fra tagetagen findes der brandtrappe i form af spindeltrappe i stål med adgang ud 

af ovenlysvindue og sluttende på niveau med 1. sal.  

  

Denne eksisterende trappe ønskes suppleret med trappespindel helt til terræn og 

med døradgang fra 1. og 2. sal. Spindeltrappen og udgange/reposer udføres som 

nuværende trappe i stål. 

  

Endvidere ansøges om at etablere tagterrasse på eksisterende vandret tagflade 

samt isætning af nye vinduer og dør mod gården. 

  

Ansøgningen begrundes dels med, at der ikke ses anden mulighed for brandtrappe 

og dels, at ståltrappen er delvis eksisterende.  

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 og omfattet af bestemmelserne 

for ikke- bevaringsværdig bebyggelse. I følge Kulturarvsstyrelsens hjemmeside har 

bygningen bevaringsværdien 6.  

  

Af lokalplanens stk. 8.15 og 8.16 fremgår, at der ikke må etableres udvendige 

trapper over terræn samt, at synlige stålkonstruktioner på bygninger ikke må 

forekomme.  

  

Jf. lokalplanens stk. 8.12 tillades altaner etableret ovenpå eksisterende og mindre 

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

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

 

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  

Indretning af hotelværelser i ejendommen 1. og 2. sal er i overensstemmelse med 

lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Endvidere ligger værelserne 

(hotelanneks) tæt på moderhotellet umiddelbart på den anden side af Sct. Laurentii 

Vej. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12306 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 
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Jf. brandbestemmelserne i Bygningsreglement 2010 tilhører de 2 et ager med 

hotelværelser anvendelseskatagori 5 dvs. bygningsafsnit til natophold, hvor de 

personer, der opholder sig i bygningsafsnittet ikke har kendskab til 

bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i 

sikkerhed. Bestemmelsen er uafhængig af antal hotelværelser dvs. gælder også for 

helt små hotelafsnit.  

  

Fra det enkelte hotelværelse skal der være dør til gang, hvoraf gæsten i 2 retninger 

kan flygte til terræn i det fri dvs. ad 2 uafhængige trapper.  

  

Adgangstrappen er en ligeløbs jernbetontrappe placeret mod gården i sidefløjen 

mod vest. Den eksisterende brandtrappe er etableret i 1976 i forbindelse med 

indretning af tandlægeklinik i tagetagen (2. sal).   

  

Med baggrund i lokalplanbestemmelserne om ståltrapper er alternative muligheder 

meget nøje overvejet, herunder at placere nyt trappetårn med brandtrappe i gården 

med adgang til 1. og 2. sal.  

  

Et sådant trappetårn får en facade på 3-4 meter for, at der min. kan placeres en 

betonspindeltrappe. Ubeskyttet ståltrappe tillades ikke placeret i hus, så det at 

klæde den ind, der allerede står der, er ikke en mulighed. Endvidere er 

gården forbundet med gaden med en portåbning, der ikke umiddelbart kan 

indskrænkes, da der fra gården er indgang til de 2 butikker i stueetagen og 

udstilling af gadevarer mv.   

  

Stueetagen er fuld udnyttet til 2 butikker hvorfor, der ikke her er mulighed for 

etablering af ny brandtrappe.  

  

Endvidere er overvejet mulighed for sprinkling af hovedtrappen suppleret med 

særlige flugtsvejsaltaner, hvorfra beredskabet kunne redde personer ned. Dette er 

ikke umiddelbart en mulighed, da det betinger adgang for brandvæsenets 

stigevogn. Gården er i realiteten dæk over større kælder og med tvivlsomme 

adgangsforhold.  

  

På den baggrund ser fagcentret ingen anden realistisk mulighed end at acceptere 

en brandtrappe i stål, hvis det skal være muligt at indrette hotelværelser i 

ejendommens 1. og 2. sal. 

Helt særlig begrundelse kan være, at der er tale om udbygning af eksisterende 

lovlig ståltrappe. Endvidere vurderes den visuelle oplevelse af ståltrappen 

forbedret, idet den eksisterende stålkonstruktion på taget nedtages og erstattes 

med frontkvist og altan. Det nye nederste stykke af ståltrappen vil kun blive synlig i 

selve gården, de denne del er placeret bag butikkens glasmellenbygning.  

  

Den 15 m2 store tagterrasse er placeret med en mindsteafstand til 

naboskel(banen) på 10 cm. Endvidere vurderes så stor en tagterrasse ikke at have 

karakter af altan, som er tilladt på mindre påbygninger. På den baggrund kan 

Forvaltningen ikke anbefale godkendelse af tagterrassen.  
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For at sikre mod brandsmitte fra butikkens glasmellembygning til ovenforliggende 

hotelværelse erstattes 2 nuværende vinduer med mindre kvadratiske vinduer lig 

vinduerne i den nuværende hovedtrappe. Dette vurderes i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser for ikke bevaringsværdig bebyggelse.   

  

Naboorientering vedrørende brandtrappen i stål er ikke iværksat.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 ansøgning om brandtrappe i stål udsendes i naboorientering, idet der er 
tale om dispensation fra Lokalplan SKA.200.C1 stk. 8.15 og 8.16  

  

 der meddeles afslag på etablering af tagterrasse på fladt tag beliggende 
kun 10 cm. fra skel  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011 

Udvalget besluttede at meddele afslag til brandtrappe og tiltræder indstillingens 2. 

pkt. 

 

Bilag 

Oversigtskort - luftfoto (dok.nr.22933/11) 

Planer og facade (dok.nr.22923/11) 

Foto (dok.nr.22913/11) 
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7. Udskiftning af træ Jens Klarups Vej 10, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune, Park og Vej ansøger om at fælde et gammelt poppeltræ 

som står for enden af Kappelborgvej og i stedet plante et nyt træ. 

  

Ansøgningen begrundes med, at træet er til stor gene for de omkringliggende 

ejendomme, da det smider store grene. Der har været flere henvendelser og klager 

over generne fra træet. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C3. Heraf fremgår af lokalplanens 

stk. 12.1, at bevaringsværdige træer og beplantninger ikke må fældes, fjernes eller 

beskæres i større omfang uden Byrådets godkendelse.  

  

Pågældende poppelt ræ er formentlig medtaget i lokalplanen som bevaringsværdig. 

Kortet visende de bevaringsværdige træer er en smule usikker i forhold til 

beplantningens helt konkrete placering.  

  

Naboorientering har kun givet anledning til bemærkninger fra Foreningen for 

Bygnings- og Landskabskultur. Herfra anføres, at hvis træet ikke står til at redde 

ved beskæring, har de ingen bemærkninger, men henviser til, at der skal plantes et 

tilsvarende træ. 

  

Park og Vej bemærker hertil, at træet ikke vil blive erstattet med et poppeltræ. 

Træet erstattes med lignende sort, der passer ind i området og har de samme 

karakterer og udseende.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. lokalplanens stk.12.3 skal bevaringsværdige træer, der går ud eller fældes, 

erstattes af nye træer af samme eller lignende sort. Nye træer skal have en 

stammediameter på mindst 10 cm. 

  

Med baggrund i denne bestemmelse og de gener det gamle poppeltræ påfører 

omgivelserne kan fagcentret anbefale fældning og genplantning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

         poppeltræet på ejendommen Jens Klarups Vej 10 tillades fældet og 

erstattet af nyt træ af lignende sort med stammediameter på min. 10 cm 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1157 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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tilpasset området  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om fældning af træ i Skagen (dok.nr.23379/11) 

Luftfoto placering af træ (dok.nr.23382/11) 

Oversigt bevaringsværdige træer (dok.nr.23381/11) 
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8. Placering af ny døgninstitution Nordre Strandvej 2, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. februar 2011 placering af 

ny døgninstitution på Nordre Strandvej 2 og, at der arbejdes videre med denne 

placering.  

  

Sagen oversendes til Plan- og Miljøudvalget med henblik på stillingtagen til ændret 

plangrundlag. Indsigelse fra Sindallund Grundejerforening, der indgik i Børne - og 

Ungdomsudvalgets behandling videresendes ligeledes til Plan- og Miljøudvalget 

som led i dette udvalgs behandling.  

  

Den nye institution skal til dels erstatte Minibo beliggende i Skansegade 2 og 10, 

Frederikshavn by. Institution skal dels rumme Minibo´s 8 pladser og dels 

maksimum 10 nye pladser. Målgruppen er primært børn og unge i alderen 11 -18 

år. Det vil være børn og unge, der på grund af deres hjemlige forhold har brug for 

anbringelse udenfor hjemmet, og som vil have behov for omsorg, 

socialpædagogisk behandling og støtte og evt. udredning med henblik på 

efterfølgende valg af endelig anbringelsessted.  

  

Institutionen skal fungere som børnenes og de unges hjem under anbringelsen, og 

det vil derfor skulle tilstræbes, at institutionen såvel bygnings som 

indretningsmæssigt udstråler værdier som hjemlighed og harmoni. Den skal 

fungere med fleksible rammer, hvilket dels indebærer, at institutionens 

pladser tages i brug successivt og dels, at den skal kunne fungere som flere mindre 

enheder.  

  

Bygningen forventes at skulle have et etageareal på 500-700 m
2
. 

  

Placeringen ved Nordre Strandvej er af Børne- og Kulturforvaltningen vurderet som 

ideel ud fra hensynet til at skabe gode pædagogiske rammer og hensyntagende 

fysiske rammer for en døgninstitution. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.10.02 og omfattet af 

Fællesplan 45, deklaration for Sindallundkvarteret oktober 1974. Heraf fremgår, at 

del af parcel 165 nu Nordre Strandvej 2 forbeholdes boldbane og legeplads. Efter 

byrådets nærmere godkendelse kan der tillades opført enkelte bygninger til 

legeplads- og andet fritidsformål.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

sikre overholdelse af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages 

bestemmelser i en lokalplan. (offentlig retsligt forhold)  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1729 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Endvidere er Frederikshavn Byråd alene påtaleberettiget på deklarationen (privat 

retsligt forhold).  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen Nordre Skanse 2 har et grundareal på 12.245 m
2
. Midt på arealet er 

der en boldbane med mål og øst herfor legeplads med gynger, legetårn, vippedyr 

mv. Det resterende areal er ligger ubenyttet hen med græs, læbælter og spredt 

beplantning.  

  

Institutionen er foreslået placeret på hjørnet Sindallundvej og Nordre Strandvej. Her 

ligger et ca. 3300 m2 stort ubenyttet areal. Pågældende areal er afgrænset fra 

parcelhusområdet dels af vejen Nordre Strandvej og dels en ca. 10 meter bred 

beplantet vold. Der vil ikke være visuel kontakt mellem institutionen og 

parcelhuskvarteret grundet den beplantede vold.  

  

Institutionsbyggeri på del af parcel 165 klart i strid med deklarationens 

bestemmelse om anvendelse af denne parcel vurderer fagcentret betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan for institutionsområdet.  

  

Institutionen forventes at skulle have et etageareal på 500-700 m
2
. Ny lokalplan for 

byggeriet bør tage udgangspunkt i de bebyggelsesregulerende bestemmelser for 

det nærliggende Sindallundområde dvs. udnyttelsesgrad 0,20 svarende til en 

bebyggelsesprocent på 25 %, et etages byggeri i traditionel arkitektur og 

materialevalg.  

  

Sindallund Grundejerforening har i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets 

behandling fremsendt bemærkninger i mod projektet. Indsigelsen vedlægges 

dagsordenen som bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 der igangsættes ny planlægning for del af Nordre Strandvej 2 med henblik 
på etablering af ny døgninstitution på arealet 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Et flertal tiltræder indstillingen. John Christensen og Erik Sørensen kan ikke 

tiltræde indstillingen.  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.22806/11) 

Ansøgning om placering af børneinstitution (dok.nr.22792/11) 

Kortbilag (dok.nr.22798/11) 

Indsigelse februar 2011 (dok.nr.22789/11) 

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 (dok.nr.18305/11) 
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9. Udvidelse af virksomheden Falkevej 1, Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af vaskerivirksomheden Falkevej 1, Dybvad ansøger om principiel tilladelse til 

at udvide virksomheden.  

  

Virksomheden har i dag et erhvervsareal på 1659 m
2
. Den ældste del ønskes 

nedrevet, og der påtænkes nybygget i alt knap 1500 m
2
, heraf ca. 500 m

2
 i 2 

etager. Nybygningen påtænkes placeret dels ud mod Badskærvej i 2 etager og dels 

i den vestlige ende af Falkevej.  

  

Nybygningen opføres som nuværende vaskeribygning med stålpladefacade og 

fladt tagpaptag.  

  

Ejendommens grundareal udgør 3259 m
2
. Der tilkøbes naboarealer, herunder også 

vejareal på Falkevej og Badskærvej. Fremtidig areal ca. 4.000 m
2
. Den fremtidige 

bebyggelsesprocent bliver ca. 66 %. 

  

Virksomheden har forgæves forsøgt at erhverve yderligere areal med henblik på at 

fastholde en bebyggelsesprocent på ikke væsentlig over 50 %.   

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.E.06.25 og omfattet af 

Lokalplan 6.06.0.  

  

Heraf fremgår, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 

50 %, at der skal sikres plantebælte ud til de enkelte veje, naboskel mv. samt på 

kortbilag vist vejenes placering og udformning. 

 

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  

Af byggeprojektet fremgår, at del af Falkevej inddrages til bebyggelse. Langs 

nordskel af Falkevej påtænkes bibeholdt areal til sti med henblik på sikring af 

adgangen fra Falkevej til privat fællesvej med forbindelse til Badskærvej.  

  

Ændret anvendelse af vejareal i så væsentligt et omfang som her er tilfældet - kun 

stiforbindelse tilbage, vurderes at være i strid med et af lokalplanens overordnede 

principper. Dette sammenholdt med en væsentlig oveskridelse af lokalplanens 

bebyggelsesprocent på max. 50 % - her ca. 66 % betyder, at projektet som ansøgt 

ikke kan realiseres indenfor rammerne af gældende lokalplan.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2181 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. marts 2011 Side 28 af 76 

 

Opførelse af det påtænkte nybyggeri, herunder nedlæggelse af 

vejareal betinger udarbejdelse af ny lokalplan. Ansøger forestår dette.  

  

Teknik- og Miljøcenter foreslår, at ny lokalplan muliggør bebyggelse op til en 

bebyggelsesprocent på 70 %, højde og ydre fremtræden som nuværende 

lokalplan, at krav til plantebælte og parkering tilpasses virksomheden behov og 

hensynet til naboer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 udvidelse af virksomheden Falkevej 1, Dybvad søges realiseret gennem ny 
planlægning. Ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.23796/11) 

Projekt t il udvidelse af virksomhed (dok.nr.23834/11) 
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10. Ansøgning om indretning af ny lejlighed i tagetage og ny 

adgang til 1.sal på ejendommen Sct Laurentii Vej 82 A, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

På vegne af bygherre har ansøger den 21. januar 2011 fremsendt ansøgning om 

tilladelse til opdeling af eksisterende taglejlighed i to lejligheder. Samtidig ønskes 

etableret ny adgang til de to lejligheder via udvendig trappe og nyt indgangsparti i 

tagetagen - dvs. inddragelse af skunk m.v. jf. bilag 1/2. I stueetagen er der indrettet 

butik og i baghusbebyggelsen bageri m.v.  

  

Ansøgningen begrundes med nødvendigheden af at kunne skaffe og tilbyde 

bagersvende bolig i sommerperioden.  

  

Foranlediget af første ansøgning blev der den 11. februar 2011 afholdt møde med 

ansøger og ejer. På mødet blev det aftalt, at der skulle udarbejdes revideret 

projekt, således lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser overholdes - 

dvs. ingen udvendige ståltrapper og indgangsparti m.v. udført  i overensstemmelse 

med lokalplanen m.v.  

  

Den 15. februar 2011 modtager vi revideret projekt og det må konstateres at 

projektet ikke er tilpasset lokalplanbestemmelserne som forventet. Der ansøges 

aktuelt om opførelse af nyt åbent trappetårn, hvorfra der etableres adgangsarealer 

til indgangsdøre i nyt større kvistparti. Dette kvistparti ønskes påbygget husets 

tagside mod gården og henover bageriet i stueetagen, jfr. bilag 3.  Påbygningen 

ønskes udført på det bevaringsværdige forhus og supplerende er det oplyst, at der 

kun bliver 2,5 tagsten fri til kip på eks. forhus.  

  

Plangrundlag 

I henhold til kommuneplans rammebestemmelser SKA. .C.03.02 er området udlagt 

til centerområde - herunder butikker, kontorer, pensionater og boliger. Helårsboliger 

må ikke etableres i stueetagen mod vej.   

  

Herudover er ejendommen omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 - centerområde for 

Skagen bymidte. Ejendommens 1 1/2 etages hovedbygning mod vej er i 

lokalplanen optaget som bevaringsværdig bygning jfr. kortbilag 3 og er i SAVE 

registreringen tildelt en bevaringsværdi på 3. 

  

Afvigelser fra gældende lokalplan 

Det ansøgte afviger fra lokalplanens bestemmelser på følgende punkter:  

         7.6 bebyggelsen må ikke gives en større dybde end 10 m - ved påbygning 

af trappetårn bliver dybden ca. 12 m 

         7.10 om- og tilbygninger samt nyt byggeri omkring bevaringsværdig 

bebyggelse skal som hovedregel indordne sig under proportioner og 

byggestil således, at den samlede bebyggelse fremstår som en helhed -

 det ansøgte trappetårn og større kvistparti i tagetagen findes ikke 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/984 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. marts 2011 Side 30 af 76 

 

overensstemmelse med denne bestemmelse.  

         8.8 kviste skal udføres som pultkviste eller som kviste med fladt tag, 

herunder frontkviste og skal placeres harmonisk i tagfladen, mindst tre 

tagsten fra tagryg, tagfod og gavle - den aktuelle kvist findes ikke 

harmonisk placeret i tagfladen - ikke udført som frontkvist og placeres ikke 

tre tagsten fra gavl m.v.. Kvistpartiet går udover facadens plan og henover 

baghusbebyggelsen.   

         8.9 den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige 1/3 

af tagfladens længde - denne vurderes overskredet i.h.t. det foreliggende 

tegningsmateriale.  

For bevaringsværdige længehuse gælder endvidere:  

         9.11 påbygninger (t rappetårn) skal holde en afstand på mindst tre tagsten 

fra gavlfacaden - nyt indgangsparti påbygges direkte i plan med gavl  

         9.17 - 9.18 - 9.19 - findes tilsvarende/samme overskridelser som 

ovenfor angivet  

 

Juridiske konsekvenser 

I henhold til Planloven § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, 

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i planen 

er navnlig formålsbestemmelserne og de anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt 

ud fra formålet, den planlagte struktur og fordelingen mellem friarealer og 

bebyggede arealer.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 det ansøgte ikke imødekommes  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.10755/11) 

Snit - facade - plan af 1 sal (dok.nr.10756/11) 

Revideret projekt af 15. februar 2011 (dok.nr.18925/11) 

Supplerende tegning (dok.nr.22401/11) 
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11. Fornyelse af eksisterende bryggers/vaskehus på 

ejendommen Lars Kruses Vej 6, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

På vegne af ejer fremsender rådgiver ansøgning om renovering af eksisterende 

vaskehus/toilet på grund af dårlig bygningsstand. Bygningen ansøges udført i 

samme størrelse og proportioner som eksisterende. Renoveringen ønkes 

udført som etapevis nedrivning og genopførelse af ydervægge, fundamenter og 

gulv m.v. Ud fra det ansøgte bibeholdes kun tagkonstruktionen/spær. Bygningen er 

opført ca. 1,5 m fra naboskel.  

  

Plangrundlag  

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.02.01 

udlagt til åben-lav boligbebyggelse/helårsboliger og herudover gælder Lokalplan 

SKA.244.B for ejendommen.  

  

I henhold til lokalplan er ejendommens bygninger optaget som bevaringsværdige, 

jfr. kortbilaget og er i SAVE registreringen tildelt en bevaringsværdi på 4.  

  

Byggeloven  

I henhold til byggeloven og vejledende udtalelser hertil betragtes en nedrivning til 

sokkel som nybyggeri og der bør stilles krav i henhold til gældende 

bygningsreglement. I det aktuelle tilfælde vil der efter renoveringen kun være 

tagkonstruktionen/spær tilbage af det gamle hus og på denne baggrund 

vurderes/sidestilles renoveringen med nybyggeri. Omvendt er det ikke i st rid med 

reglerne at renovere en eksisterende bygning som beskrevet i ansøgningen - men 

ikke særlig realistisk og hensigtsmæssigt.  

  

Bemærkninger fra Teknik- og Miljøcenter  

I behandlingen af sagen har vi betragtet eksisterende bygning - med 

vaskehus/toilet som eks. boligetagemeter, jfr. gl. byggesager og registreret i BBR, 

og derfor vurderes ny placering af toilet i bygningen nærmere naboskel end 2,5 m - 

af underordnet betydning i sagen. Da vi betragter/sidestiller renoveringen med 

nybyggeri, skal der gennemføres nabohøring/partshøring, forinden byggetilladelse 

kan meddeles.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

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

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelserne og de 

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

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1663 
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         det ansøgte imødekommes og vurderes/sidestilles med nybyggeri  

  

         der gennemføres naboorientering og såfremt der ikke indkommer 

væsentlige bemærkninger i.f.m. høringen meddeles byggetilladelse  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. Dog udgår ordet væsentlig i indstillingen.  

 

Bilag 

Byggeansøgning (dok.nr.17595/11) 

Plan, snit, facade og beliggenhedsplan (dok.nr.17596/11) 

Supplerende ansøgningsmateriale (dok.nr.22777/11) 

Saveregistrering (dok.nr.22824/11) 
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12. Udskiftning af vinduer og dør i ejendommen Sct. Laurentii 

vej 63 E Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Teknik og Miljø Centret har modtaget ansøgning fra ejerens rådgiver om 

udskiftning af vinduer og dør i del af ejendommen Sct. Laurentii vej 63 E Skagen 

Markjorder, Skagen.  

  

Projektet omfatter en udskiftning af eksisterende vindueselementer og 

dørelement med et lag glas til nye vindues og dørelementer i træ med hvidmalede 

rammer og med lamineret termoglas.   

  

Vindueselementerne tænkes udført med et udseende som de nuværende vinduer 

og dør, bortset fra termoglas. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er et større bygning i 2½ etage, der er opdelt i flere ejerlejligheder 

med butikker, kontorer i stueetagen og beboelse på øvrige etager.  

  

Den tidligere Skagen kommune indledte for en del år siden sammen med ejerne af 

bygningen en dialog med henblik på et skabe en ensartethed udformningen af 

vinduer og dørelementerne, da der i bygningens stueetage der var isat flere 

forskellige uheldige typer vinduer og døre, endvidere var bygningen registreret som 

bevaringsværdig i den daværende lokalplan for området.  

  

Der blev efterfølgende udskiftet et vindues og dørparti i ejendommen i forbindelse 

med en ombygning i del af stueetagen. Denne del af bygningernes facade blev 

tilbageført til det oprindelige udseende.  

  

Ejendommen er idag optaget som bevaringsværdig i Lokalplan SKA. 200.C1. kort 

bilag 3. Ejendommen er registreret hos Kulturarvsstyrelsen med en bevaringsværdi 

på 3.  

  

Der er i lokalplanens § 9.1 fastsat følgende: "Bevaringsværdige bygninger må ikke 

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse".  

  

Det ansøgte vurderes ikke at være i overensstemmelse med det oprindelige 

facadeudtryk ud mod Sct. Laurentii Vej, som bestod af to døre og vinduespartier. 

Det vurderes, at de nuværende vindues- og dørhuller ikke skaber harmoni i 

bygningens facade  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

         der meddeles afslag på det ansøgte, og ansøgeren opfordres til at 

 
 Åben sag 
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fremsende nyt projekt, hvor vinduer og døre er i overensstemmelse med de 

oprindelige facader  

         der kan ved fremsendelse af nyt projekt, som er i overensstemmelse med 

de oprindelige facader tilladelses vindues- og dørelementer med termoglas  

         der ved fremsendelse af nyt forslag bemyndiges Teknik- og Miljøcentret til 

at træffe den endelige afgørelse i sagen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Sagen udgår på baggrund af ny ansøgning. 

 

Bilag 

Bygningstegning m.v. (dok.nr.7699/11) 

Tegninger fra Kommunens arkiv (dok.nr.21326/11) 

Mail fra ansøger (dok.nr.20950/11) 

Bilag til mail  (dok.nr.20953/11) 

Ansøgning om udskiftning af vinduer og dør (dok.nr.7697/11) 
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13. Udskiftning af vinduer, døre etablering af nye vinduer i del 

af ejendommen Sct. Laurentii Vej 80 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Teknik og Miljøcentret har modtaget projekt fra ejerens rådgiver om ændring af 

facader i ejendommen Sct. Laurentii Vej 80, matr. nr. 151 c Skagen Bygrunde, 

Skagen.  

  

Projektet omfatter delvis tilbageførelse af stueetagens facader, hvor facaden langs 

Sct. Laurentii Vej  i dag har et stort gennemgående vindues- og dørparti, nedrivning 

af udstillingsbygning opført på hovedhusets facade mod øst,  udskiftning af vinduer 

og døre samt etablering af nye vindues- og dørhuller i del af ejendommens 

stueetage. 

  

Der er med ansøgningen søgt om flere dispensationer fra Lokalplan SKA.200.C1. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er en bygning 1 1½ etage, med forretning i den største del af 

stueetagen. En mindre del i stueetagen anvendes til boligformål sammen med 

bygningens tagetage. Der er udbygninger, der anvendes til udhus og garager.  

  

Bygningen er beliggende i område omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 

SKA.200.C1.  Del af ejendommen er optaget som bevaringsværdig villa i 

lokalplanens kortbilag 3. Garage og udhus er ikke optaget som bevaringsværdige.  

  

Ejendommen er registret hos Kulturarvstyrelsen med en bevaringsværdi på 2.  

  

Der er i lokalplanens § 9.36 - §9.58 fastsat nærmere bestemmelser om ombygning 

af bevaringsværdige villaer.  

  

Projektet vil kræve følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen:  

1. Nedrivning af glasudstillingsbygning mod øst, som i lokalplanen er 

optaget som bevaringsværdig. Kortbilag 3.  

Denne tilbygning er ikke del af den oprindelige hovedbygningen, og en 

tilladelse til nedrivning, som vil medvirke til at hovedbygningens oprindelige 

facade kan gendannes, vurderes at være i overensstemmelse med 

lokalplanens formålsbestemmelse.  

  

2. Lokalplanens § 9.54 fastsætter følgende: "Vinduer og døre skal som 

hovedprincip anbringes tak tfast eller rytmisk  i facaden. De skal udføres i 

træ og behandles med dækkende maling i hvid, grøn eller blå. Vinduesglas 

skal være et lag plant glas i de udvendige rammer. Termoruder må ikke 

anvendes i de yderste rammer. Råglas eller sandblæst glas må kun 

anvendes ved badeværelser og toiletter."  

Da der er tale om butiksruder og døre til butik vurderes det, at der kan 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/586 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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meddeles tilladelse til anvendelse af termoruder. 

  

3. Lokalplanens § 9.57 fastsætter følgende : "Nye vinduer og døre skal 

tillige placeres i overensstemmelse med husets stil og traditionelle 

byggesk ik . Som hovedprincip skal nye vinduer og døre isættes de gamle 

murhuller og med samme placering. Hvis facaderne murhuller og 

gennembrydninger, der ikke er i overensstemmelse med husets byggestil, 

skal hullerne tilstræbes tilbageført i forbindelse med en udsk iftning af døre 

og vinduer."  

Der etableres nye vindues- dør huller i facaden mod vest og facaden mod 

øst, for at gøre facaden mere "levende". Den nye dør i facaden mod vest 

vurderes af være et fremmed element. På denne facade vurderes det, at 

nye muråbninger til vinduer skal følge murhullerne på 1 salen og der ikke 

isættes dør på denne facade.  

Ændring af sydfacaden mod Sct. Laurentii Vej vil medvirke til, at det meste 

af bygningens oprindelige facade mod syd genskabes.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcentret indstiller, at  

  

 nedrivning af udstillingsbygning mod øst godkendes  

  

 der meddeles tilladelse til termoglas i butiksvinduer og døre.  Teknik- og 
Miljøcenter bemyndiges til fremover til at give tilladelse til termoglas i 
butiksvinduer og døre  

  

  

 der gives tilladelse til ændring af facader, dog må der kun isættes 2 nye 
vinduer i østfacaden  

  

 sagen udsendes i naboorientering, og at der meddeles dispensation fra 

bestemmelserne i lokalplanen såfremt der ikke indkommer væsentlige 
indsigelser mod det ansøgte  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes dog udgår væsentlige af indstillingen.  

 

Bilag 

Brev fra rådgiver (dok.nr.22461/11) 

Stor facade mod øst (dok.nr.21387/11) 

Stor facade mod syd (dok.nr.21383/11) 
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Stor facade mod vest (dok.nr.21381/11) 

Plan over renovering af facader (dok.nr.22468/11) 
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14. Udbygning mellem 2 eksisterende kviste på ejendommen 

Gråklit 8, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der er søgt om etablering af ny kvist mellem 2 eksisterende kviste. I forbindelse 

med en ombygning indvendig er der behov for yderligere loftshøjde i noget mere af 

tagetagen jf. vedlagte skrivelse. De 2 mindre kviste sammenbygges, så der bliver 

en stor kvist på tagfladen. Kvisten bliver herved større end det i lokalplanen tilladte, 

hvorfor der søges dispensation for kvistens længde. Udsigten fra kvisten vender ud 

mod heden og den kommer ikke tættere på nogle af naboerne, hvorfor den ikke vil 

generer andre.  

  

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 45-B.27. I henhold til § 

7.12 må kvistens samlede længde ikke overstige 1/3 af den samlede tagflades 

længde. Dette er vist med en illustrationstegning i lokalplanen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Der er ikke tidligere meddelt dispensationer til andre i området. Der er i området en 

del 1 1/2 plans huse med kviste. Hvis der åbnes op for at kvistens længde må 

gøres større, kan det få betydning for de øvrige huse i om rådet. 

  

Der arbejdes pt. fra grundejerforeningens side på at få lavet en ny lokalplan for 

området. I den nye plan ønsker man at åbne op for muligheden til at lave kviste 

med op til halvdelen af tagfladens længde.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

         der meddeles afslag til det ansøgte. Det ansøgte kan eventuel 

gennemføres, hvis projektet respekterer bestemmelserne i den nye 

lokalplan efter den er vedtaget 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. Et projekt skal respektere den gældende lokalplan. 

 

Bilag 

Ansøgningsmateriale, tegninger og kortbilag (dok.nr.22619/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7719 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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15. Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen 

beliggende Søstjernevej 24, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt søger på vegne af ejeren om etablering af tilbygning til ovennævnte 

ejendom.  

  

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

sommerhusområde ved Højen. Her står der i § 7.3, at bebyggelse må opføres som 

højst to fritliggende længehuse på samme grund. Længehusene kan forbindes med 

en mellembygning, som i størrelse og udformning (herunder k iphøjde) skal 

underordne sig længehusene. Herudover må der kun opføres ´en mindre bygning 

på højst 45 m² indeholdende anneks, garage/udhus under iagttagelse af reglerne 

om bebyggelsesprocent i § 7.1. Der må ikke opføres carporte eller andre mindre 

bygninger på grunden.  

  

Der er fremsendt 2 forslag, et forslag A, hvor 3 længehuse er parallelt 

sammenbygget med et udhus ved siden af og et forslag B, hvor der er en 

mellembygning mellem de 3 længehuse, hvor udhuset er en del af huset.  

  

Begge forslag er i strid med lokalplanens bestemmelse, idet der højst må være 2 

fritliggende længehuse , evt. sammenbygget med en mellembygning. Forslag A 

består af 3 sammenbyggede længehuse med et udhus som fritliggende og forslag 

B har 3 sammenbyggede længehuse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan nr. 211-S blev vedtaget den 29. maj 2006. Administrationen har efter 

vedtagelsen af planen ikke meddelt dispensationer inden for lokalplanens område. 

Hvis man åbner op for en anden bebyggelsesform i området,  må man forvente, 

at området vil ændre karakter i forhold til lokalplanens bestemmelse.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstillet, at 

  

 der meddeles afslag til det ansøgte. Der er intet til hinder for, at der kan 
laves en tilbygning, som respekterer lokalplanens bestemmelser  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag A og B til ny bebyggelse (dok.nr.21786/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12471 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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16. Tilbygning til ejendommen Vestre Strandvej 36 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren fremsender ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende bolig på 

ejendommen Vestre Strandvej 36 B , matr. nr. 92 n Skagen Bygrunde.  

  

Tilbygningen der omfatter mellemgang til at forbinde det eksisterende hus samt 

nybygningen, 2 værelser og badeværelse. Det samlede projekt har et areal på 

50,7m
2
.  

  

Der er til byggeansøgningen ansøgt om 3 dispensationsansøgninger fra Lokalplan 

SKA.242.B  

1.     Taget på mellembygningen ønskes udført med buet tagkonstruktion. Dette 

begrundes med et ønske om at den nye bygningen ikke at få en høj 

bygning op mod den eksisterende bygning. 

2.     Udførelse af ydervægge i bindingsværk. Dette begrundes med at del af den 

eksisterende bygning er opført med bindingsværk. Hele tilbygning er 

projekteret med bindingsværk. 

3.     Taget ønskes ikke udført med opskalning. Dette begrundes med at 

den projekterede bygning er en smal bygning og en opskalkning med 3 

tagsten vurderes at virke voldsom.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område der er omfattet af Lokalpla n SKA.244.B.  

  

Dele af ejendommen er i Lokalplan SKA.242. optaget som bevaringsværdi. 

I kommune atlasset er den bevaringsværdige del optaget med en bevaringsværdi 

3. 

  

Lokalplanens formål § 1 fastsætter bla.  

"at sik re, at eksisterende og ny bebyggelse fremtræder i harmoni med hinanden og 

den bymæssige karakter." 

"at beskytte kulturmiljøet og sik re kvalitet og æstetik i bymiljøet" 

  

Den ansøgte tilbygning vurderes som helhed med form, udseende og beliggenhed 

ikke at tilpasse sig den øvrige bebyggelse, herunder specielt den bevaringsdel at 

den eksisterende bebyggelse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljøcenter indstiller, at  

  

 det ansøgte afvises  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13239 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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 ansøgeren opfordres til, at fremsende et nyt projekt, der tilpasser sig den 

eksisterende bebyggelse, herunder specielt den bevaringsværdige del af 
bebyggelsen  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om byggetilladelse (dok.nr.155802/10) 

Dispensationsansøgning (dok.nr.155803/10) 

Beliggenheds- og kloakplan (dok.nr.155805/10) 

Plan (dok.nr.155806/10) 

Facader (dok.nr.155807/10) 

Snit (dok.nr.155808/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. marts 2011 Side 42 af 76 

 

 

17. Etablering af udhus på ca. 10 m² på ejendommen Gråklit 30, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der søges om opførelse af nyt udhus på ca. 10 m², hvor man ønsker at benytte en 

båd som tag.  

  

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 45-B.27. For at kunne 

realisere det ønskede, behøves der dispensationer fra følgende af lokalplanens 

bestemmelser: 

§ 7.1, Der kan på de enkelte grunde opføres en beboelsesbygning med en 

bolig og en garage. Der er i området andre, som har bygget udhuse ud 

over beboelsesbygningen og garage/udhus.  

§ 7.2, Bygningen skal i hovedform være længehuse med sadeltag. Her 

ønsker man at benytte en båd som tag. Båden bliver behandlet og malet 

sort. 

§ 7.3, Bebyggelsen skal placeres indenfor de på kort nr. 2 viste 

byggefelter. Der er givet tilladelse til placering af mindre udhuse uden fo r 

byggefelterne i området.  

§ 7.8, Tagene skal være symmetriske sadeltage, der kan udføres med 

valm på den øverste 1/3 del af gavlen. En omvendt båd er ikke et sadeltag 

og har ikke meget med et sadeltag at gøre. 

§ 7.10, Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 35 og 45 

grader. En båd er rund og har ikke en regulær taghældning. 

§ 8.3, Garager og tilbygninger skal opføres af teglsten eller som en 

trækonstruk tion med udvendig lodret bræddebek lædning af 5" brede 

brædder. Der ønskes anvendt 5 - 7" brede brædder.  

§ 8.5, Tagbek lædning skal udføres af rød vingetegl.  Her ønskes træ eller 

glasfiber belagt træ malet sort. 

  

Det er forvaltningens vurdering, at det påtænkte byggeri ikke umiddelbart passer 

ind i et nyere beboelsesområde etableret fra midt i 1980, men hører hjemme i den 

ældre bydel f.eks. Højen og de indre bydele i Skagen. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Der er tidligere meddelt dispensationer til placering af udhuse uden for 

byggefelterne, men ikke for bygningernes udseende.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at´ 

  

 der meddeles afslag til det ansøgte, da det ikke er i overensstemmelse 
med den nye lokalplan for området  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2135 

 Forvaltning: Teknik- og miljøcenter 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om bådeskur Gråklit 30 i Skagen (dok.nr.23023/11) 

Oversigtskort med placering (dok.nr.23022/11) 

Skitse 1 (dok.nr.23026/11) 

Skitse 2 (dok.nr.23028/11) 

Eksempel 1 (dok.nr.23029/11) 

Eksempel 2 (dok.nr.23031/11) 
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18. Opførelse af boligbebyggelse, Niels Mørchs Gade 21A, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af Niels Mørchs Gade 21A har søgt om byggetilladelse til at opføre 3 nye 

boliger. Boligerne indrettes i en ny bygning, der ønskes udført som randbebyggelse 

i 1½ etage ud mod Niels Mørchs Gade og bygningen får en højde på ca. 8,5 m.  

  

I 2008 blev daværende bebyggelse ud mod Niels Mørchs Gade nedrevet og der 

blev igangsat en ombygning og renovering af den bevaringsvæ rdige 

beboelsesbygning, som ligger ud mod Sæbybanestien. Under renoveringen 

styrtede bygningen delvis sammen og byggeriet har stået stille i en periode, men 

forventes genoptaget snarest.  

  

Ejer ønsker desuden at opføre carporte på arealet mellem de to 

beboelsesbygninger.  

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 623-1, som fastsætter bestemmelser om 

bebyggelsens placering og udformning mv. Der er hensigten, at bebyggelse i 

området skal udføres som randbebyggelse ud mod Niels Mørchs Gade, 

Kalkværksvej og Rimmensgade. På den konkrete ejendom må bebyggelsen 

opføres i en højde på op til 12,5 m og i 2 etager. Vejadgang til ejendommen var 

oprindeligt forudsat at skulle ske via ny adgangsvej på den østlige side af grunden 

og parkeringsarealer er derfor udlagt mod øst. 

  

Opførelse af ny bebyggelse ud mod Niels Mørchs Gade er dermed i 

overensstemmelse med intentionerne i lokalplanen.  

  

Den bevaringsværdige bygning, som ligger ud mod Sæbybanestien, ligger udenfor 

lokalplanens byggefelter. Da bygningen ønskes bevaret, vil  opførelse af ny 

bebyggelse som ansøgt kræve dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 

623-1:  

  

 § 9 stk. 1 a, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 
ikke må overstige 60.  

 § 9 stk. 1 c, hvorefter bebyggelsen kun må opføres indenfor de i 
lokalplanen viste byggefelter.  

Ved at bibeholde eksisterende beboelsesbygning mod Sæbybanestien og opføre 

den ny bygning mod Niels Mørchs Gade bliver den samlede bebyggelsesprocent 

ca. 71. Carportene placeres udenfor areal udlagt til parkering, da 

overkørsels forholdene til ejendommen er ændret og adgang sker fra Niels Mørchs 

Gade.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13038 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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Juridiske konsekvenser 

Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispens ation kan først 

meddeles efter forudgående naboorientering med mindre dispensationen er 

vurderet at være af underordnet betydning for naboerne jf. Planlovens § 20.  

  

Ansøgningen har været i høring ved 18 ejere og beboere af de omkringliggende 

ejendomme. Der er kommet indsigelse fra 2 genboer, som bl.a. bemærker at de 

mener at forhøjelse af bebyggelsesprocenten vil medføre en forslumning af 

området og at der vil komme øget belastning af Niels Mørchs Gade. Indsigelserne 

fremgår af bilag 3.  

  

Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og ansøgers kommentarer 

fremgår af bilag 4.  

  

Forvaltningens vurdering 

Bebyggelsen på Niels Mørchs Gade ligger i overvejende grad i retning nord/syd 

med forhuse ud mod gaden, dog med enkelte huse orienteret ud mod 

Sæbybanestien i den sydlige del.  

  

Den ny bebyggelse mod Niels Mørchs Gade vurderes tilpasset den 

omkringliggende bebyggelse og opføres som randbebyggelse i overensstemmelse 

med bebyggelsesprincipperne i området. Det er forvaltningens vurdering, at det 

ansøgte vil være med til at skabe det gaderum, som lokalplanen tilsigter at skabe 

på Niels Mørchs Gade. 

  

Da der kan skabes tilstrækkelige opholds- og parkeringsarealer på egen grund, og 

bebyggelsen mod Niels Mørchs Gade opføres i en væsentligt reduceret højde, 

vurderes de indkomne bemærkninger at være mindre væsentlige i forhold til de 

konkrete afvigelser fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og 

placering af parkeringsarealer.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 der meddeles tilladelse til opførelse af bebyggelse som ansøgt   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort og uddrag af kortbilag fra Lokalplan 623-1 (dok.nr.18563/11) 

Dispensationsansøgning og tegningsmateriale (dok.nr.18565/11) 

Høringssvar  (dok.nr.18571/11) 
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Udtalelse fra ansøger (dok.nr.18575/11) 
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19. Ansøgning om opstilling af en minivindmølle til 

undervisningsbrug, Hånbækvej 54, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget behandlede den 31. august 2010 en ansøgning om opstilling af en 

minivindmølle til undervisningsbrug på Martec, Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn. 

På baggrund af nogle kommentarer fra nogle af naboerne til ejendommen blev 

sagen ikke færdigbehandlet, men det blev besluttet at sagen skulle genoptages. 

Forvaltningen er i dialog med de pågældende naboer og denne dialog forventes at 

være tilendebragt inden udvalgsmødet. Der vil blive orienteret nærmere om sagen 

på udvalgsmødet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 Sagen genoptages.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Udvalget anbefaler etableringen af en mølle, og forvaltningen bemyndiges til at 

aftale den endelige placering. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.95541/10) 

Referat fra sagens behandling på PMU 31082010 (dok.nr.22274/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6070 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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20. Ansøgning om udstykning Møllevang 3T i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om udstykning af en parcel på 491 m² fra matr.nr. 582at, Skagen 

Bygrunde. Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.100.C10. Det fremgår af 

lokalplanens § 4.1 at nye grunde skal gives en bredde mod vej på mindst 14 meter 

og at koteletgrunde skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Det ansøgte kræver 

derfor dispensation fra lokalplanens bestemmelser, da der udstykkes en 

koteletgrund med en bredde mod vej på under 14 meter.  

  

Det ansøgte har været sendt i naboorientering, hvortil der er kommet 

bemærkninger fra 4 naboer. En nabo skriver, at han forventer, at der skal ske 

indskrænkning i, hvor mange kvadratmeter ny bebyggelse, der skal kunne bygges 

på den nye grund og at han forventer, at den nye bebyggelse skal overholde nye 

krav til skel. En anden nabo mener, at forslaget til udstykning kolliderer med en 

tinglyst ret til parkering på arealet. Foreningen for By- og landskabskultur i Skagen 

finder, at området bør indgå i en samlet planløsning for området fra kirkegården til 

Sct. Laurentii Vej og områder ved Brugsen, Spar Nord og Fakta, og at en 

bebyggelse af ejendommen bør afvente en sådan planlægning. Foreningen mener 

desuden, at lokalplan SKA.100 ikke længere er gældende.  

  

I den sidste nabobemærkning anføres det, at en fortætning af områdets 

bebyggelse vil være uheldig, og at sagen bør afvises på grund af at det ansøgte 

støder op til et grønt område. Såfremt kommunen alligevel ønsker at godkende det 

ansøgte finder naboen, at der bør fastlægges en plan for den påtænkte bebyggelse 

på parcellen, herunder også den påtænkte adgangsvej.  

Ansøger er forelagt de indkomne bemærkninger og har bemærket, at der ikke er 

konflikt mellem udstykningen og de tinglyste parkeringsrettigheder, idet 

deklarationen blev ændret i 2005. Ansøger anfører videre, at man ikke anser det for 

at være rimeligt, såfremt kommunen fastlægger en mere detaljeret planlægning, 

forud for realiseringen af det ansøgte, da der efter realiseringen af den aktuelle 

udstykning ikke er flere muligheder for udstykning eller bebyggelse mellem 

stationen og Banehaven og da grundens udformning gør, at der ikke er væsentlige 

variationsmuligheder ved placeringen af bebyggelsen på grunden.   

  

Teknik- og Miljøcenters bemærkninger:  

Lokalplan SKA.100 er stadig gældende for området, hvor det ansøgte er 

beliggende. Det er anført i lokalplanen for området,  at ny bebyggelse skal opføres i 

en afstand på mindst 2,5 meter fra skel. Lokalplanen indeholder 

bebyggelsesregulerende bestemmelser som fastlægger, at der maksimalt kan 

bygges i 1½ etage og med en højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke 

overstige 80 og det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. 

Ejendommen, der opstår ved det ansøgte, vil have vejadgang til Sct. Laurentii Vej 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12425 

 Forvaltning: Teknik og Miljøcenter 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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via privat fællesvej udlagt over matr.nr. 582a, Stationspladsen.  

  

Teknik- og Miljøcenter vurderer, at byggemulighederne er tilstrækkeligt reguleret af 

den gældende lokalplan for området og at yderligere regulering ikke er påkrævet. 

På grund af den nye ejendoms geometriske udformning vil byggemulighederne på 

denne i forvejen være begrænsede. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

 der meddeles dispensation til den ansøgte udstykning og at det samtidig 

meddeles ansøger, at der i forbindelse med en bebyggelse af grunden ikke 
kan forventes dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i 
lokalplanen for området.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Bilag 

Kort, der viser det ansøgte (dok.nr.22659/11) 

Indkomne bemærkninger fra naboorientering (dok.nr.22661/11) 

Ansøgers kommentering af høringssvar fra naboorientering (dok.nr.22663/11) 
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21. Ny planlægning for fodboldgolfbaner Agerstedvej 5, Sørå 

og Kandestedvej 46, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

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

ejendommene Agerstedvej 5, Sørå, 9340 Aså og Kandestedvej 46, 9990 Skagen. 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. januar 2001, at der ud fra de 

foreløbige skitsemæssige beskrivelser skulle igangsættes en procedure for 

kommune- og lokalplanlægning som muliggør etablering af en fodboldgolfbane på 

ejendommene. 

  

Efterfølgende er projekterne blevet detailbeskrevet, hvoraf baneanlæggenes 

konkrete udformning og tilpasning til de omgivende natur- og landskabsværdier er 

tydeliggjort. 

  

Ansøgerne har anmodet om, at sagen genbehandles, fordi forudsætningerne for 

vurdering af, at projektet kræver kommune- og lokalplan, med det nu fremlagte 

detailprojekt er ændrede, ligesom ansøger påpeger, at denne type projekt ved 

sammenligning med andre kommuner normalt ikke udløser lokalplanpligt.  

 

Juridiske konsekvenser 

Ud fra de tidligere fremlagte skitseprojekter fandt Teknisk Forvaltning  det ikke 

muligt at afgøre, at projekterne  ikke ville påvirke omgivelserne/miljøet væsentligt, 

hvilket er et hovedkriterium for lokalplanpligt jf. planlovens § 13, stk. 2. 

  

Ud fra detailbeskrivelsen og fotos fra tilsvarende baner vurderes, at projektet for så 

vidt angår de fysiske banekonstruktioner og selve baneudformningen kun omfatter 

mindre reguleringer som er afdæmpet og søgt tilpasset de natur- 

og landskabsmæssige værdier som findes i områderne.  

Det er også nu tydeliggjort, at der tages nødvendige hensyn til 

trafiksikkerheden med etablering af afskærmende beplantning og let hegn mod de 

tilstødende veje, ligesom der er redegjort nærmere for en hensigtsmæssig afvikling 

af de trafikale forhold i øvrigt. 

  

Samlet set må det vurderes, at der er taget hensyn til at  omgivelserne og miljøet 

ikke påvirkes væsentligt, hvorfor projekterne kan gennemføres ud fra planlovens § 

35 med landzonetilladelse med forudgående  nabohøring.  

Jordbrugskommissionen har tilkendegivet positiv indstilling til ophævelse af 

landbrugspligten for de omhandlede arealer, forudsat at øvrige 

myndighedsgodkendelser foreligger.  

Der er også andre beskyttelsesforhold i områderne, herunder skovbyggelinie og 

åbeskyttelseslinie efter naturbeskyttelsesloven som projekterne skal vurderes i 

forhold til.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10718 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser  

Iht. planloven er udgangspunktet, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) 

bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig fo r driften af landbrug, skovbrug og 

fiskeri. Endvidere skal det sikres at der tages hensyn til rekreative, landskabelige 

og naturbeskyttelsesmæssige hensyn. Landzoneadministrationen skal bl.a. 

medvirke til at sikre en udvikling, der er hensigtsmæssig ud fra en 

samfundsøkonomisk og planmæssig helhedsvurdering.  

Forvaltningen vurderer, at der er en særlig planlægningsmæssig og funktionel 

begrundelse for de ansøgte lokaliseringer af fodboldgolfbanerne,  dels fordi de 

udgør et nyt fritidstilbud for både lokale og turister i et område med en nær 

beliggenhed til bla. sommerhusområder og campingpladser, dels  fordi banerne 

ligger umiddelbart op til Østkystvejen og Skagensvej som hvert år passeres af 

mange turister.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

  der igangsættes en procedure for behandling af projekterne efter 

planlovens § 35 med henblik på opnåelse af landzonetilladelse som 

muliggør etablering af en fodboldgolfbane på ejendommene Agerstedvej 5, 
Sørå, 9340 Aså og Kandestedvej 46, 9990 Skagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om fodboldgolfbane på Agerstedvej 5, Sørå (dok.nr.16077/11) 

Oversigtskort Agerstedvej 5, Sørå (dok.nr.260/11) 

Ansøgning Fodboldgolfbane - Kandestedvej 46 (dok.nr.23042/11) 

Oversigtskort Kandestedvej 46 (dok.nr.23076/11) 

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalgets mødet den 11.januar 2011 (dok.nr.23059/11) 
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22. Ansøgning om udlægning af nyt vindmølleområde ved 

Fæbroen, vest for Voerså 

 

Sagsfremstilling 

JTF Windconsult A/S har ansøgt om udlægning af et nyt vindmølleområde ved 

Fæbroen vest for Voerså. Ved det ansøgte opstilles der 3 vindmøller med en 

totalhøjde på 126,5 meter. Området ligger ca. 300 meter fra kommunegrænsen 

mod Brønderslev Kommune. En eventuelt realisering af det ansøgte kræver 

udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM.  

  

Området er ikke medtaget som område for opstilling af vindmøller i den 

vindmølleplan som er under udarbejdelse og som ifølge tidsplanen forventes 

forelagt udvalget som forslag primo maj måned 2011. Såfremt området skal 

medtages i temaplanen, vil det betyde, at tidsplanen for vindmølleplanen vil skulle 

ændres og at færdiggørelsen af planlægningen vil blive udskudt.  Såfremt udvalget 

tager beslutning om igangsætning af planlægning for det ansøgte område 

sideløbende med færdiggørelsen af forslaget til vindmølletemaplanen som er nært 

forestående, vil det kunne belaste planlægningens troværdighed og samtidig 

medføre, at der ikke vil være de nødvendige ressourcer til at færdiggøre 

temaplanen indenfor den afsatte tid. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

         det meddeles ansøger, at kommunen er tæt på at have færdiggjort  forslag 

til en ny vindmølleplan for kommunen og at det ansøgte område ikke bliver 

medtaget i temaplanen, men at kommunen ser positivt på at undersøge 

mulighederne for at udlægge området til placering af nye vindmøller, når 

vindmølletemaplanen er vedtaget 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.21051/11) 

Supplerende ansøgning (dok.nr.22431/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10402 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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23. Ansøgning om udlægning af nyt vindmølleområde vest for 

Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

JTF Windconsult A/S har ansøgt om udlægning af et nyt vindmølleområde vest for 

Dybvad. Ved det ansøgte opstilles der 3 vindmøller på hver 3 MW med en 

totalhøjde på 125 meter. Området støder direkte op til kommunegrænsen mod 

Brønderslev Kommune. En evt. realisering af det ansøgte kræver udarbejdelse af 

lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM. Området er ikke medtaget som 

område for opstilling af vindmøller i den vindmølleplan, som er under udarbejdelse 

og som ifølge tidsplanen forventes forelagt udvalget som forslag primo maj måned 

2011. Dette skyldes, at nogle af møllerne kun akkurat overholder 

minimumsafstanden til boliger på 4 gange totalhøjden. Det geografiske område, 

hvor der kan opstilles vindmøller er derfor af meget begrænset udstrækning og er 

ikke blevet medtaget i kommunens undersøgelser.  

  

Såfremt området skal medtages i temaplanen, vil det betyde, at tidsplanen for 

vindmølleplanen vil skulle ændres og at færdiggørelsen af planlægningen vil blive 

udskudt. Såfremt udvalget tager beslutning om igangsætning af planlægning for det 

ansøgte område sideløbende med færdiggørelsen af forslaget til 

vindmølletemaplanen, som er nært forestående, vil det kunne belaste 

planlægningens troværdighed og samtidig medføre, at der ikke vil være de 

nødvendige ressourcer til at færdiggøre temaplanen indenfor den afsatte tid.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

         det meddeles ansøger, at kommunen er tæt på at have færdiggjort forslag 

til en ny vindmølleplan for kommunen og at det ansøgte område ikke bliver 

medtaget i temaplanen, men at kommunen ser positivt på at undersøge 

mulighederne for at udlægge området til placering af vindmøller, når 

vindmølletemaplanen er vedtaget 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.21360/11) 

Supplerende ansøgning (dok.nr.22416/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1018 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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24. Ansøgning om tilbageførsel af areal til landzone for 

Rysholtvej 20, 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af vedtagelsen af Kommuneplan 2009, søges der om tilbageførsel af 

byzoneareal til landzone på ejendommen Rysholtvej 20 i Gærum. Ansøgningen 

omhandler områderne 1 og 2 som omtalt i lokalplan 06.08.01 - hobbylandbrug i 

Gærum fra 1995.  

 

Ejendommen var beliggende i byzone forinden vedtagelsen af lokalplanen, og er 

sandsynligvis blevet overført via tidligere §15-rammer. I forlængelse af 

ejendommen, og mod øst, er der udpeget et areal i kommuneplanen som 

perspektivområde for boligudbygning. At imødekomme det ansøgte vil bl.a. 

forudsætte nye udlæg af arealer til boligudbygning inden for og efter planperioden.  

Teknik og miljøcenteret har foretaget en beregning på omkostningerne ved at 

tilbageføre arealet til landzone. I lov om kommunal ejendomsskat er det bl.a. anført, 

at godtgørelsesperioden for et uudnyttet areal højst kan udgøre 20 år. I flere dele 

af kommunen er flere offentlige og private arealer blevet overført til byzone. De er 

dog ikke blevet udnyttet pba. f.eks. et stagnerende behov for boligudbygning. Det 

ansøgte er derfor ikke en særegen situation.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

  der meddeles afslag til det ansøgte 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Beregning (dok.nr.22344/11) 

Ansøgning om tilbageførsel af byzonejord til landzone (dok.nr.143057/10) 

Oversigtskort (dok.nr.22446/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12292 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. marts 2011 Side 55 af 76 

 

 

25. Optagelse af vandløb som spildevandsanlæg i 

spildevandsplanen 

 

Sagsfremstilling 

Af hensyn til at sikre afledningen af overfladevand i Skagen ønsker Forsyningen 

A/S at overtage 5 private og offentlige vandløb således at status ændres til 

kloaktekniske anlæg.  

Det er følgende vandløb der ønskes optaget i spildevandsplanen:  

1. Grøft ved Guldmajsvej, privat vandløb der har tilløb til Batterivejens vestre 

grøft.  

2. Buttergrøften, privat vandløb forløbene langs med Buttervej og med udløb i 
Skagerrak.  

3. Tilløb til grøft Nord, samt delstrækning af grøft Nord, private vandløb.  

4. Batterivejens venstre grøft, offentligt vandløb med tilløb til Hvidegrøften. 
Det er en delstrækning af vandløbet der ønskes overdraget, resten forbliver 
offentligt vandløb.  

5. Hvidegrøften, offentligt vandløb med udløb i Kattegat.  

  

Forsyningen A/S har forestået en opmåling af vandløbene og fået de rørlagte 

strækninger filmet. Det har derved kunne konstateres at dimensionerne og 

faldforholdene ikke optimale til at sikre afledningen af overfladevandet for store dele 

af Skagen. Forsyningen vil efter overtagelse af vandløbene regulere vandløbene 

ved at optimere faldforholdene samt etablere korrekte dimensionerende rørbroer.  

  

Forsyningen A/S vil udarbejde vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbene 

således at afledningen bliver mere konstant. 

  

Efter indstilling fra Plan- og Miljøudvalget sendes beslutningen i offentlig høring 

samt høring hos Miljøcenter Aalborg, som skal godkende beslutningen.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Ved beslutningen om optagelse som kloaktekniske anlæg ændres status, således 

at vandløbene ikke længere er omfattet af Vandløbslovens bestemmelser, men 

derimod af Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.  

  

Lodsejere vil derefter ikke have forpligtigelser vedrørende vandløbenes vedligehold 

og evt. udskiftning af rørlagte strækninger.  

  

Lodsejere vil fortabe retten til afledning af drænvand til vandløbene, som findes i 

vandløbslovens bestemmelser.  

  

Frederikshavn kommune er den største lodsejer til vandløbene. På kortbilag 3, er 

vist arealer, hvor kommunen er lodsejer med blå streg og private lodsejere er vist 

med pink streg og udfyldning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12183 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: alje 

 Besl. komp: PMU 
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Økonomiske konsekvenser  

Vedligeholdelsesudgifterne på de offentlige vandløb spares på Teknisk Udvalgs 

budget. Der er ikke store udgifter vedr. vedligeholdelses af vandløbene, da det 

meste af vandløbene er rørlagte.  

  

Der var i 2009 udgifter til vedligeholdelse beløbene sig til ca. 18.000 kr. og i 2010 

ca. 2.000 kr. 

  

Vedligeholdelsen af de private grøfter vil betyde, at udgiften spares hos 

ejendomsfunktionen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Vandløbene optages i spildevandsplan 2011-2015 som kloaktekniske anlæg.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Det vurderes, at der ikke er miljømæssige konsekvenser ved at nedklassificere 

vandløbene. Vandløbene er ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og der 

er i gældende regionplan enten ingen vandkvalitetsmålsætning eller den lempede 

målsætning: "Æstetisk tilfredsstillende" og 

anvendelsesmålsætning C "Vandafledning". 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 vandløbene overdrages til Forsyningen A/S og optages i 
spildevandsplanen som kloaktekniske anlæg 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forsyningens ansøgning om overtagelse af vandløbene (dok.nr.21073/11) 

Kort med angivelse af vandløbsstrækninger (dok.nr.21071/11) 

Kort med angivelse af lodsejere til vandløb i Skagen (dok.nr.21089/11) 
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26. Nyt Råstofområde i Gærum 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland reviderer hver 4. år råstofplanen. Næste reviderede råstofplan 

skal vedtages i 2012. Region Nordjylland har i den forbindelse sendt  en 

redegørelse om revision af Råstofplan 2008 i offentlig høring med høringsfrist den 

11. marts 2011. Redegørelsen beskriver bl.a. den nuværende indvinding og 

forsyning med råstoffer i Region Nordjylland.  

  

I forbindelse med denne høringsfase, har en entreprenørvirksomhed udtrykt ønske 

om, at et ca. 38 ha stort område ved Gærum indstilles som graveområde 

i Råstofplan 2012.  

  

Området er beliggende på matr. nr. 7a og 9a Gærum by, Gærum jf. vedlagte 

kortbilag 1, og består i dag af almindelig markjord. Begrundelserne for at indstille 

området til graveområde er følgende: 

 en forventning om at kvaliteten af sand er god, og at der samtidig 

forefindes grus i området, hvilket er en mangel vare i Vendsyssel.  

 området ligger geografisk godt i forhold til afstand til naboer, andre 
råstofområder og i forhold til Frederikshavn by, hvor der vil være gode 

afsætningsmuligheder for materialerne. Samtidig vil transporten til og fra 
området kunne foregå uproblematisk, idet der er forholdsvis let adgang via 
Brønderslevvej.  

 dele af området har tidligere været gravet uden dog at ressourcerne er 
blevet udtømt.  

Entreprenøren stiller forslag om, at der i forbindelse med råstofindvindingen, 

planlægges at området efterbehandles til et naturområde med offentlig adgang. 

Området grænser op til Natura 2000 området ved Bangsbo Ådal, der rummer store 

rekreative muligheder.  

  

Det ønskede råstofområde indeholder følgende bindinger j f. kommuneplan 2009 - 

2020: 

 Geologisk beskyttelsesområde. De geologiske beskyttelsesområder 
skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, råstofindvinding, 

kystsik ring eller andet, der vil medføre, at mulighederne for at kunne 
erkende den geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen, 
sløres eller forsvinder (jf. kommuneplan 2009 kap. 5.8.2).   

 Geologisk interesseområde. I de geologiske interesseområder ikke er 
omfattet af de geologiske beskyttelsesområder, skal anlæg og lignende af 
ovennævnte karakter indpasses, så det ikke tilslører eller ødelægger de 

landskabelige træk eller den geologiske dannelse, der er grundlaget for 
udpegningen (jf. kommuneplan 2009 kap. 5.8.2).   

 Særlig værdifuldt landskab. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt 

muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme 
landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt 
muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under 

særlig hensyntagen til landskabet (jf. kommuneplan 2009 kap. 5.7.2).  

 Særlig værdifuldt kulturmiljø. Inden for afgrænsningen af de udpegede 
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områder i det åbne land skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, 

anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe 
oplevelsen eller kvaliteten af de k ulturhistoriske værdier, må ikke finde sted 
i disse områder (jf. kommuneplan 2009 kap. 5.6.2).   

 Økologisk forbindelse. I de økologiske forbindelser skal barrierer for 
spredningen af dyr og planter så vidt muligt undgås. Hvor et nyt anlæg med 
barrierevirkning ikke kan undgås, skal virkningen reduceres mest muligt (jf. 

kommuneplan kap. 5.5.8).  

 Drikkevandsinteresser  

 Skovtilplantning uønsket. Udpegningen er begrundet i ønsket om at 
friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur - og 
kulturværdier m.v. for tilplantning (jf. kommuneplan 2009 kap. 5.3.2).   

Landhævninger efter sidste istid med marine fossile terrasser og kystklinter, samt 

Bangsbo Å-dal der danner et usædvanligt reliefrigt og mangegrenet mønster,  udgør 

grundlaget for den geologiske udpegning i området. Det potentielle råstofområde 

bestå indenfor udpegningen, af en skrånende bakke op mod Natura 2000 området.  

  

En tilladelse til råstofindvinding i området vil medføre varige ændringer i de 

geologiske beskyttelses- og interesseområder, samt i de udpegede områder for 

særligt værdifulde kulturmiljø og særligt værdifuldt landskab.  

  

De Økologiske forbindelser vil kunne opretholdes og udbredes, hvis 

arealerne efterbehandles til naturområde.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 området forelægges for Regionsrådet som muligt råstofområde i 
Råstofplan 2012  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Kortbilag (dok.nr.22073/11) 

Oplæg til debat om Råstofplan 2012 (dok.nr.22076/11) 
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27. Indsatsplan til bekæmpelse af bjørneklo 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen fremlægger endelig indsatsplan: Bekæmpelse af bjørneklo i 

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

er redegjort for baggrunden for planen. Planen skal dække hele Frederikshavn 

kommune. Tidsfrister for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er som følger:  

  

Sprøjtefri bekæmpelse  

1. gangs bekæmpelse inden den 10. maj  

2. gang inden 5. juni (Grundlovsdag) 

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

  

For bekæmpelse med glyphosat (round-up bio) 

1. bekæmpelse inden den 10. maj  

2. bekæmpelse inden 5. juni (Grundlovsdag) 

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

måned. 

 

Alle lodsejere, der har arealer med bjørneklo inklusiv kommunen selv, er forpligtiget 

til at foretage bekæmpelse efter planens terminer. For at kommunen ikke skal ende 

med at stå alene med bekæmpelsen ved private lodsejere, tror vi, det er vigtigt, at 

manglende opfyldelse af et påbud om bekæmpelse følges op med en 

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

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

særlig informationsindsats i forbindelse med den endelige vedtagelse af 

planen samt i bekæmpelsesperioden i de følgende år. Der er taget kontakt til 

interesseorganisationer og forskellige medier forud for høringsfasen. De kontaktes 

igen sammen med relevante kommunale institutioner (P&V, pedeller mm.) 

og virksomheder (AVØ) forud for planens ikrafttræden.  

  

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

  

Proceduren for godkendelse er som følger: Planen har været i en 8 ugers forhøring. 

Der er ikke kommet nogen indsigelser og bemærkninger. Planen forelægges derfor 

med en indstilling til endelig vedtagelse. Herefter er der en 4 ugers klagefrist.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

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

indenfor en frist af 14 dage.  

  

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

·         at kommunen kan foretage bekæmpelsen hos lodsejeren, hvis påbuddet 
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ikke efterkommes  

·         hvornår kommunen kontrollerer om påbuddet er efterkommet og at 

bekæmpelse samtidigt kan ske 

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

med bøde 

  

Bekæmpelse af bjørneklo indgår også som et punkt 

i krydsoverensstemmelsesbestemmelserne (KO-kontrol) for landmænd, der 

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

Det betyder, at manglende bekæmpelse kan medføre reduktion i 

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

bekæmpelse, jf. eksemplet fra Voer Å.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det skønnes at omkostningen for kommunen vil være uændret,  da der allerede 

finder en bekæmpelse sted på de fleste kommunale arealer. For lodsejere med 

lange strækninger langs vandløb og med større forekomster af bjørneklo kan 

indsatsen betyde en ekstra økonomisk byrde indtil, at  planten er 

udryddet. Modtagere af landbrugsstøtte kan også blive sanktioneret med træk i 

landbrugsstøtte, hvis der findes bjørneklo på arealet, som ikke er bekæmpet.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

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

Danmark og gennem sin vækst udkonkurrerer anden vegetation. I sårbare 

vandløbsnære naturarealer er det en trussel mod beskyttede naturtyper.  

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

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

i planen.  

  

 

Personalemæssige konsekvenser 

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

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

omkring 6 uger i de første år.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 indsatsplanen til Bekæmpelse af bjørneklo godkendes endeligt  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bekæmpelse af bjørneklo - indsatsplan (dok.nr.95536/10) 
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28. Ansøgning om ændring af vejnavn Nordre Ringvej 1-29 til 

Jens Væversvej 20-52,Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra beboerne på Nordre Ringvej om at ændre vejnavnet Nordre Ringvej  

1-29 til Jens Vævers Vej 22-52.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 udvalget godkender, at vejnavnet Nordre Ringvej 1-29 ændres til Jens 
Vævers Vej 22-52 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Nordre Ringvej partshørring (dok.nr.23476/11) 
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29. Ansøgning om udlægning af nyt vindmølleområde syd for 

Ravnshøj 

 

Sagsfremstilling 

Jysk Vindenergi ApS har ansøgt om  udlægning af et nyt vindmølleområde ca. 800-

1200 meter syd for Ravnshøj by. Ved det ansøgte opstilles der 4 vindmøller på 

hver 3 MW og med en totalhøjde på 125 meter. En evt. realisering af det ansøgte 

kræver udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM.  

  

Landskabet i området er et såkaldt småskalalandskab, hvor landskabet er meget 

varieret indenfor kort afstand. En række af vindmøller passer bedre ind i et stor-

skala-landskab, hvor rækken af møller ikke bliver brudt af forskellige 

landskabsformer. Området er udpeget til særligt værdifuldt landskab som ifølge 

kommuneplanens retningslinje 5.7.2 så vidt muligt skal friholdes for tekniske anlæg.  

  

Umiddelbart vest for området ligger det fredede område "Åsted ådal". Området er 

fredet på grund af, at det er et meget karakteristisk å- og bakkelandskab med store 

landskabsmæssige, æstetiske og rekreative værdier. I området er der blandt andet 

udsigt til Skagen Odde. Området er udpeget som Natura-2000-område på grund af 

de kuperede ådale med naturlige vandløb omgivet af store sammenhængende 

forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik.  

  

Området er på grund af de ovenstående forhold ikke medtaget som område for 

opstilling af vindmøller i den temaplan for opstilling af nye vindmøller som er under 

udarbejdelse og som ifølge tidsplanen forventes forelagt udvalget primo maj måned 

2011. Såfremt området skal medtages i temaplanen, vil det betyde, at tidsplanen 

for vindmølleplanen vil skulle ændres og færdiggørelsen af planlægningen vil blive 

udskudt.  

  

Såfremt udvalget tager beslutning om igangsætning af planlægning for det ansøgte 

område sideløbende med færdiggørelsen af forslaget til vindmølletemaplanen , vil 

det kunne belaste planlægningens troværdighed og samtidig medføre, at der ikke 

vil være de nødvendige ressourcer til at færdiggøre temaplanen indenfor den 

afsatte tid.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på det ansøgte begrundet i, at kommunen ikke finder 

den ansøgte placering velegnet til opstilling af nye vindmøller på grund af 
områdets landskabsmæssige og naturmæssige kvaliteter  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Det meddeles ansøger, at kommunen er tæt på at have færdiggjort forslag til en ny 
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vindmølleplan for kommunen, og at det ansøgte område ikke bliver medtaget i 

temaplanen, men at kommunen ser positivt på at undersøge mulighederne for at 

udlægge området til placering af vindmøller, når vindmølletemaplanen er vedtaget.  

 

Bilag 

Ansøgning med diverse bilag (dok.nr.22178/11) 
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30. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.02.17.01 - 

Gadholtvej 11, Sulbæk, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan SAE.B.02.17.01, Gadholtvej 11, Sulbæk og 

kommuneplantillæg nr. 09.17 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 

8. december 2010 til den 2. februar 2011. Der er ikke kommet indsigelser eller 

bemærkninger til planforslagene i offentlighedsfasen.  

  

Lokalplanen omfatter ejendommen Gadholtvej 11, og er beliggende på sydsiden af 

Gadholtvej, hvorfra der også er vejadgang til ejendommen. Området støder op til 

fredskovsområde mod Gadholtvej samt mod syd. Lokalplanen åbner mulighed for, 

at ejendommen kan anvendes til erhverv som kontor, service, galleri/udstilling samt 

mindre indendørs værkstedsaktiviteter. Der må i øvrigt indrettes 2 tilhørende 

boliger til brug for indehaver, bestyrer eller lignende.  

  

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone, og er ikke omfattet af 

kommuneplanens rammebestemmelser. Med vedtagelsen af Lokalplan 

SAE.B.02.17.01 samt Kommuneplantillæg 09.17 forbliver området i landzone.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan 

SAE.B.02.17.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.17 vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til det tidligere offentliggjorte planforslag 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Lokalplan SAE.B.02.17.01 Bolig/erhvervsområde ved Gadholtvej, Sulbæk (dok.nr.23874/11) 
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31. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.241.G - Grønt areal 

ved Banegårdspladsen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 25. februar 2009 vedtog Byrådet Lokalplanforslag SKA. 241.G for et grønt 

areal ved Banegårdspladsen i Skagen - del af "Banehaven". Formålet var at sikre 

arealets fortsatte anvendelse til grønt, rekreativt område. Forslaget var i offentlig 

høring i perioden 11. marts 2009 - 6. maj 2009 i hvilken forbindelse, der indkom 2 

indsigelser.  

  

Ved Økonomiudvalgets behandling af forslaget den 17. juni 2009 besluttedes at 

udsætte vedtagelsen af lokalplanen. Jf. Planlovens § 32 bortfalder et forslag til 

lokalplan, hvis det ikke er vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen.  

  

Indsigelserne omhandler spørgsmål om stier og gangarealer for gangbesværede 

samt plads til opstilling af færdselstavler, belysningsanlæg mv. Der henvises til 

indsigelsesnotat af 8. maj 2009, der er vedlagt som bilag. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan 

SKA.241.G vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår 
af indsigelsesnotat af 8. maj 2009 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Lokalplan nr. SKA.241.G Grønt areal ved Banegårdspladsen Skagen (dok.nr.17653/11) 

Indsigelsesnotat til Lokalplan SKA.241.G (dok.nr.16216/11) 

Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2009 (dok.nr.62774/09) 
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32. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.11.14.01 og 

Kommuneplantillæg 09.16 - Vibevej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag SKA.B.11.14.01 og Kommuneplantillæg 09.16 har været 

offentliggjort i perioden 8.december 2010 - 2. februar 2011. Der er ved 

indsigelsesperiodens udløb modtaget 3 indsigelser. 

  

Lokalplanen omfatter et ca. 6300 m
2
 stort område i den østlige del af Ålbæk, 

beliggende ud til et naturbeskyttet klitareal, der fører ned til stranden. I området 

tænkes opført 16 tæt-lave boliger i en rækkehusstruktur på max. 2 etager, der 

form- og materialemæssigt refererer til klitlandskabet. 

  

Indsigelserne omhandler bebyggelsens volumen (højde og omfang) i forhold til 

omgivelserne, lokalplanforslagets fremstillingsmåde og kystdirektoratets anbefaling 

af laveste sokkelkote.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 

Lokalplan SKA.11.14.01 og Kommuneplantillæg 09.16 vedtages endeligt 

med de ændringer, der fremgår af forvaltningens indsigelsesnotat af 2. 
februar 2011. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Lokalplan SKA.B.11.14.01 Boligområde ved Vibevej, Ålbæk (dok.nr.17067/11) 

Kommuneplantillæg nr. 09.16 (dok.nr.15735/11) 

Indsigelsesnotat til Lokalplan SKA.B.11.14.01 (dok.nr.15737/11) 

Beslutning fra Frederikshavn Byråds møde den 24. november 2010 (dok.nr.142702/10) 
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33. Orienteringssag - Erhvervsaffaldsgebyrer 2010 

 

Sagsfremstilling 

Status 

Indbetalingerne 

Knap 3000 fakturaer blev udsendt i slutningen af november med betalingsfrist 3. 

januar 2011.  

Økonomicentret har oplyst, at der pr. 12. januar 2011 var indbetalt 2.382.177 kr. 

inkl. moms. 

  

Der skulle have været indbetalt 5.951.625 kr. (inkl. moms) – hvis alle havde 

indbetalt. 

  

Indbetalingsprocent ca. 40 % (ca. 1150 stk. - ved ligelig fordeling af beløbene på 

alle virksomheder) - 60 % havde ikke indbetalt.  

  

En del af forklaringen på den lave indbetalingsprocent er sandsynligvis de godt 750 

ansøgninger om fritagelse. Knap 300 ansøgninger er vurderet som mangelfulde og 

får afslag på deres ansøgning – afslag er udsendt. 

  

Endvidere har vi knap 200 offentlige virksomheder der endnu ikke har modtaget en 

opkrævning, idet papir-fakturaerne er blevet afvist. E-fakturaer udsendes snarest 

muligt når vi har får ”grønt lys” fra vores IT- leverandører.   

  

Administration  

Den 28. september 2010 tog Plan- og Miljøudvalget forslag til administrativ praksis 

til efterretning. I forhold til denne praksis var status pr. 14. januar 2011 følgende:  

  

 

Status - 

erhvervsaffaldsgebyrer 

 

14. jan. 11 

    

 

  Begrundelse 

Adm praksis   

Fyldestgørende 

(fritages) 

Mangelfuld 

(afslag) 

3 

Omsætning < 50.000 

kr.     7   

4 

Forestår selv 

håndtering til 

nyttiggørelse 200 70 

5 Ophørt / konkurs 200   

5 Ingen affald   50 225 

 

I alt  457 295 

    Ca. 25 % af virksomhederne har søgt om fritagelse eller er ophørt/konkurs,  jf. 

ovenstående tabel. Der var ca. 1000 virksomheder som ikke havde søgt om 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7878 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. marts 2011 Side 69 af 76 

 

fritagelse og som heller ikke havde indbetalt den 12. januar 2011.  

  

Betalingsfristen er administrativ udskudt indtil fritagelsesansøgningerne er 

behandlet. Når behandlingen er gennemført vil Økonomicentret få besked om at 

igangsætte den alm. rykkerprocedure.  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik - og Miljøcenter indstiller 

  

         sagen til orientering 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Til orientering.  
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34. Orienteringssag - Høringssvar til miljøvurdering af områder 

til serie 0-møller 

 

Sagsfremstilling 

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

Naturstyrelsen med et areal til prototypevindmøller på op til 250 m ved Gårdbo Sø.  

  

Teknik- og Miljøcenter har i efteråret 2010 modtaget brev fra Naturstyrelsen med 

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

prototypevindmøller. Arealet lever ikke op til kravene til vindhastighed, men arealet 

indgår i undersøgelsen af potentielle arealer til serie 0 -møller.  

  

Naturstyrelsen opstarter i foråret 2011 en miljøvurdering af de 68 potentielt egnede 

arealer til serie 0-møller, som er fundet i 23 kommuner. I den forbindelse er 

Frederikshavn Kommune blevet opfordret til at komme med konkrete bidrag til 

miljøvurderingen af de 2 potentielt egnede arealer, som ligger i kommunen.  

  

Ud over arealet ved Gårdbo Sø har Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien screenet 

kommunerne for at finde egnede arealer til serie 0 -møller. I den sammenhæng er 

der, foruden arealet ved Gårdbo Sø, fundet et areal på Jerup Strand. 

Frederikshavn Kommune har ikke arealet ved Jerup Strand med i temaplanen for 

vindmøller. 

  

Teknik- og Miljøcenter har udarbejdet et høringssvar til miljøvurderingen til 

Naturstyrelsen, som er bilagt til orientering.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Til orientering. Erik Sørensen tilkendegiver, at han fortsat ikke ønsker vindmøller 

ved Gårdbo sø.  

 

Bilag 

Høringsbrev (dok.nr.14937/11) 

Redegørelse (dok.nr.14938/11) 

Serie 0-vindmøller - bruttoliste (dok.nr.14939/11) 

Serie 0-vindmøller - nettoliste (dok.nr.14940/11) 

Kort over placeringer i Frederikshavn (dok.nr.14941/11) 

Endelig aftale for testcenter ved Østerild (dok.nr.14942/11) 

Høringssvar til NST ang. potentielle testpladser til serie 0-møller - PDF (dok.nr.22732/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/859 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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35. Orienteringssag - Forslag til indsatsplan for jordforurening 

2011 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har offentliggjort forslag til indsatsplan for jordforurening i 2011. 

Indsatsplanen er i offentlig høring fra den 2. februar 2011 til den 5. marts 2011.  

  

Prioriteringen i planen er foretaget ud fra hensynet til grundvandet og følsom 

arealanvendelse såsom børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde 

med akutte forureninger, der truer indeklimaet eller udgør en risiko for eksplosion, 

eller hvor der er risiko for kontakt med forureningen. 

  

Planen indeholder 11 afværgeprojekter, 12 udvidede forureningsundersøgelser og 

25 igangværende afværgeprojekter. Projekterne er fordelt på 6 rettet mod 

grundvandsressourcerne, 38 mod følsom arealanvendelse og 4 mod både 

arealanvendelse og grundvand. 8 af projekterne ligger i Frederikshavn Kommune.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller 

  

 sagen til orientering 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2011 (dok.nr.13612/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1193 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: hemu 

 Besl. komp: PMU 
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36. Orienteringssag - Udpegning af medlemmer til følgegrupper for 

udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Sæby og Skagen 

Bunken 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune står over for udarbejdelse af to indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 

områder, der omfatter drikkevandsressourcerne ved hhv. Sæby (gl. Sæby kommune) og Skagen 

Bunken (gl. Skagen kommune).  

  

Ifølge lovgivningen skal indsatsplaner udarbejdes under inddragelse af de berørte parter.  

  

Fagcentret ønsker at udpege medlemmer til følgegrupper for hvert af de to indsatsplaner.  

  

Følgegrupperne, der skal fungere som faglige arbejdsgrupper, nedsæt tes med henblik på at inddrage 

og informere de parter, der vil blive berørt af indsatserne i planerne. Følgegruppernes opgaver vil bl.a. 

være at bidrage med viden og ideer fra lokalsamfundet med henblik på udformning af indsatsen. 

Følgegrupperne skal sikre, at alternative muligheder for beskyttelse drøftes. Følgegrupperne skal 

ligeledes medvirke til at skabe forståelse hos borgerne for at indsatsplanen udarbejdes og 

gennemføres, samt medvirke til at fastlægge, hvem der skal drive og lave opfølgning på planen, når 

denne er vedtaget. 

  

Sagsbehandleren i fagcentret skal forestå mødeindkaldelse og -ledelse. 

  

Ud over de repræsentanter, der udpeges til følgegrupperne, kan andre interessenter efter behov blive 

inddraget i indsatsplanlægningen. Dette kunne være grundejerforeninger, Nordjyske Jernbaner A/S, 

særligt berørte erhvervsinteresser i området mv. Forskellige interesseorganisationer vil blive 

inddraget/informeret via Frederikshavn kommunes Grønne Råd.  

  

Den overordnede styring af indsatsplanlægningen i kommunen forestås af Frederikshavn Kommunes 

Grundvandsråd, (se 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/natur_miljoe/Grundvandsråd

/), som skal bistå med teknisk viden og drøfte overordnede politikker for grundvandsbes kyttelse i 

kommunen.  

  

Fagcentret har udarbejdet forslag til, hvem der skal inviteres til at deltage i følgegrupperne, se vedlagte 

bilag.  

  

I begge følgegrupper inviteres repræsentanter fra de enkelte vandværker i kortlægningsområdet, 

Naturstyrelsen (har udarbejdet kortlægningen der ligger til grund for udarbejdelse af indsatsplanerne) og 

Region Nordjylland (prioriterer indsatsen omkring oprydning af jordforureninger).  

  

Herudover er der udpeget andre interessenter på baggrund af de specifikke forhold, som fremgår 

af Naturstyrelsens kortlægningsmateriale for området. I følgegruppen for Sæby udpeges repræsentanter 

fra LandboNord, Agri Nord og Nordjyllands Pelsdyravlerforening, idet der er behov for beskyttelse af 

 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10037 

 Forvaltning: Teknik

- og Miljøcenter 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU 
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grundvandet i forhold til nitratudvaskning fra dyrkede arealer i kortlægningsområdet.  

  

I følgegruppen for Skagen Bunken udpeges repræsentanter fra Naturstyrelsen Vendsyssel, som er ejer 

af store arealer i kortlægningsområdet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller, at  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Udpegning af medlemmer til følgegrupper (dok.nr.22194/11) 
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37. Orienteringssag - Vindmølleprojekt ved Skjortholt 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med foroffentlighedsfasen for vindmølletemaplanen blev der af firmaet 

Ecopartner ApS indsendt et forslag om opstilling af 3 vindmøller ved Skjortholt 

nordvest for Gærum. Området er blevet nærmere vurderet i forbindelse med 

forarbejderne til temaplanen og ansøger har ændret på vindmølleplaceringerne, for 

at tage højde for 2 gravhøje i området. Efter gældende regelsæt 

(vindmøllecirkulæret) må der ikke opstilles vindmøller nærmere end 4 gange 

møllernes totalhøjde fra beboelse (i dette tilfælde 500 meter). Undtaget herfra er 

vindmølleejerens egen private beboelse. Boligen på Rydalvej 51 ligger nærmere 

end 500 meter fra de ansøgte vindmøller og bebos ikke af lodsejer selv, men er 

udlejet. Derfor er de skitserede vindmølleplaceringer ikke i overensstemmelse med 

vindmøllecirkulærets krav.  

  

På baggrund af dette og det vanskelige terræn, anser forvaltningen ikke området 

for at være brugbart til opstilling af vindmøller. Området vil derfor ikke komme til at 

indgå i temaplanen. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2011  

Til orientering.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/309 

 Forvaltning: Teknik- og Miljøcenter 

 Sbh: laen 

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