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1. Orienteringssag - Grønholt Skydebaner 

 

Sagsfremstilling 

Siden 2008 har naboerne omkring Grønholt Skydebaner klaget over støjgener fra 

skydeaktiviteterne på banerne. Banerne ejes og drives af Forsvaret og anlægget er 

miljøgodkendt af Frederikshavn Kommune den 26. juni 1997.  

  

I 2007-2008 blev banen renoveret med bl.a. ny bundbelægning og klimaskærm. 

Naboerne oplever herefter, at de fysiske ændringer af skydebanerne som følge af 

renoveringen har medført, at støjniveauet er blevet højere og at støjen har fået en 

anden karakter.  

  

Frederikshavn Kommune forlangte på den baggrund – januar 2009, med 

henvisning til miljøgodkendelsens bestemmelser, at Forsvaret dokumenterer at 

man overholder godkendelsens støj vilkår.  

  

Den 20. april 2009 modtager Frederikshavn Kommune dokumentationen fra 

Forsvaret i form af en akkrediteret støjberegning. Beregningen viser at støjniveauet 

ligger meget tæt på grænseværdien i miljøgodkendelsen, men at den maksimale 

støjbelastning fra Grønholt Skydebaner ikke overskridelser den fastsatte 

støjgrænse i miljøgodkendelsen.  

I beregningen forudsættes, at det støjabsorberende materiale på blenderne er 

intakt – hvorfor Forsvaret iværksætter et projekt med renovering af den 

støjabsorberende belægning på blenderne. Projektet afsluttes i januar 2010.  

  

Naboerne oplever efterfølgende, at støjni veauet stadigt er højt og finder ikke at de 

udførte støjdæmpende foranstaltninger har hjulpet i forhold til støjgenerne. Efter 

dialogmøde september 2010 sender naboerne en skriftlig sammenfatning og 

præcisering af klagen. 

  

Foranlediget heraf indkaldes Forsvaret og deres støjrådgiver til et møde og 

rådgiver udarbejder et notat. I notatet gennemgås naboernes bemærkninger i 

forhold til rådgiverens faglige viden på støjområdet og i det væsentligst tilbagevises 

naboernes klagepunkter.  

  

Støjberegningen samt sagens øvrige materiale forelægges Miljøstyrelsen til faglig 

vurdering. I første omgang efterspørger Miljøstyrelsen supplerende oplysninger om 

banerne. Forsvaret får derfor den oprindelige beregning suppleret med en 

detaljeret tegning af banerne og oplysninger om forudsætninger for hvert 

beregningspunkt. Miljøstyrelsen har efterfølgende ingen bemærkninger til 

beregningen.  

  

Den 7. april 2011 blev der afholdt et orienteringsmøde for naboerne. Ved mødet 

blev naboerne orienteret om sagsgangen samt beregningerne og 

beregningsforudsætningerne – herunder at udredningsarbejdet ikke har kunnet 
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påvise fejl i den akkrediterede støjberegning.  

  

Naboerne fastholder imidlertid deres bemærkninger som meget kort kan ridses op i 

følgende:  

         Naboerne oplever fortsat, at støjniveauet er blevet højere som følge af 

fysiske ændringer af skydebanen og at de udførte støjdæmpende 

foranstaltninger ikke har hjulpet i forhold til støjgenerne. Det er ikke 

skydeintensiteten der opleves højere, men støjen fra de enkelte skud.  

         En nabo oplever en høj hvislende lyd i hele kuglens bane  

         Naboerne stiller kritiske spørgsmål til om støjvoldene kunne have sat sig 

og udtrykker kritik af at der ikke er foretaget en støjmåling til at få bekræftet 

eller afkræftet resultatet af støjberegningen.  

  

Resultatet af mødet blev, at naboerne blev lovet en politisk orientering/behandling 

af sagen på Plan- & miljøudvalgets møde den 7. juni 2011.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar  for Teknik og Miljø indstiller, at  

 sagen behandles på mødet i august  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  
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2. Tilbygning til eksisterende bolig Odinsvej 14, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom har ansøgt om tilladelse til at tilbygge boligens stue 

med 40 m2 mod nord. Derved bliver boligens bebyggede areal i alt 145 m2 og 

ejendommens fremtidige etageareal 210 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 

30,8 %. Tilbygningen til stuen får en facadehøjde mod øst og mindre del mod vest 

på 3,7 meter.  

  

Boligen er oprindelig opført som et længehus med udskud mod syd og mindre 

påbygning mod nord. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.05.10 og omfattet af 

lokalplan nr. 57-B.34, planens delområde 1.  

  

Det ansøgte kræver følgende dispensationer fra lokalplanens bestemmelser:  

 fra stk. 7.2, hvorefter bygninger skal udføres som længehuse. Evt.  

påbygning må ikke ændre hovedhusets karakter af længehus.  

 fra stk.7.4, hvorefter bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 % og 
hovedbygningens areal i stueplan ikke overstige 105 m2, hertil kommer 

areal af mindre tilbygninger i form af udskud på op til 30 m2.  

 fra stk. 7.6, hvorefter facadehøjden på beboelsesbygninger højst må være 
2,7 meter og mindst 2,4 meter.  

Endvidere betinger facadehøjde på 3,7 meter i en afstand af 8 meter fra østskel og 

godt 11 meter fra vestskel godkendelse i henhold til Bygningsreglement 2010 kap. 

2.1. 

  

Naboorientering er udsendt til lokalplanens område 1 og Foreningen for Bygnings - 

og Landskabskultur.  

Til dato har 1 nabo anbefalet projektet, 1 nabo returneret uden bemærkninger og 2 

naboer fremsendt indsigelse vedrørende hovedhuset får anden karakter end 

længehus, overskridelse af bebyggelsesprocenten og facadehøjde for påbygningen 

samt bemærkninger fra By og Land, der påpeger, at den samlede bebyggelse incl. 

garage virker helt urimelig massis, lang og ødelæggende for kvarterets 

transparente udtryk. Endvidere har borger i Vesterby uopfordret fremsendt 

indsigelse mod projektet.  

Øvrige bemærkninger og ansøger kommentarer vil foreligge til mødet.   

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplanens delområde 1 er bebygget af 2 omgange, idet Odinsvej er bebygget 
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for ca. 10 år siden og Thorsvej indenfor de senere år og endnu ikke fuldt udbygget.  

Bebyggelsens ydre fremtræden og størrelse har uagtet lokalplanens intentioner 

udviklet sig over tid. 

  

På Odinsvej er der 2 boliger, hvor længehusets størrelse er forøget med påbygning 

lig Odinsvej 14. På Thorsvej er der til dato 5 sådanne påbygninger.  

Med hensyn til bebygget areal er der på Odinsvej 2 hovedhuse større end 135 m2 

og på Thorsvej til dato 6 hovedbygninger, der overskrider denne størrelse, en 

enkelt på 173 m2.  

Det samme gør sig gældende for bebyggelsesprocenten på max. 25 %, der på 

Odinsvej er overskredet for 3 ejendomme og også 3 ejendomme på Thorsvej til 

dato, her max. 30,3 %. 

  

Med baggrund i udviklingen i omfanget af bebyggelse vurderer fagcenteret det 

vanskeligt at fastholde lokalplanens bestemmelser og dermed hindre det ansøgte 

under hensyn til den forvaltningsmæssige lighedsgrundsætning.  

Bebeyggelsesprocenten på max. 30 % lig Bygningsreglement 2010´s 

bestemmelser for parcelhusbebyggelse bør dog fastholdes og projektet reduceres i 

overensstemmelse hermed.  

  

Påbygningens facadehøjde på 3,7 meter mod øst og mindre del mod vest 

godkendes, da der er tale om videreførelse af nuværende facadehøjde og 

væsentlig for påbygningens ydre fremtræden. Bebyggelsen er beliggende 

henholdsvis 8 meter og godt 11 meter fra naboskel, hvorfor påvirkning af solindfald 

og skyggevirkning vurderes mindre betydende.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at: 

 påbygningen principielt godkendes som ansøgt, idet denne dog skal 
reduceres i størrelsen således, at ejendommens bebyggelsesprocent 
fastholdes på max. 30 %. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Udvalgets flertal ønsker at meddele dispensation til byggeriet vedr. stk. 7.2 og stk. 

7.4 med en bebyggelsesprocent på 30%. 

Jens Hedegaard Kristensen ønsker lokalplanens bestemmelser overholdt.  

Der annonceres herefter som praksisændring, at der ikke fremover vil kunne 

påregnes dispensationer.  

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

  

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.55822/11) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.55823/11) 

Indsigelse - Foreningen By og Land (dok.nr.55211/11) 

Ingen bemærkninger 67Q Skagen Markjorder (dok.nr.54682/11) 

Indsigelser fra 67y Skagen Markjorder (dok.nr.55552/11) 
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Indsigelse fra matr. nr. 67k, Skagen markjorder.pdf (dok.nr.56263/11) 

Bemærkninger fra matr. nr. 67e, Skagen Markjorder.pdf  (dok.nr.56504/11) 

Indsigelse.pdf (dok.nr.56499/11) 
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3. Udviklingsplan for Skagens Museum 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Museum ønsker at udvide og forny museet, således at der bliver bedre 

udstillingsmuligheder og således, at besøgende får en bedre og mere optimal 

oplevelse af udstillingen end i dag.  

Samtidig er det et stort ønske, at administrationen og lager- og magasinfunktioner 

kan placeres i området, så museets forskellige aktiviteter samles. Museet har i dag 

problemer med bevaring af genstande i det nuværende magasin fra 1928, der langt 

fra lever op til de klima- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles i dag. 

Der arbejdes med en udvidelse på ca. 2.000 m2 etageareal primært placeret på 

parkeringspladsen vest for den nuværende museumsbygning.  

  

I forbindelse med at undersøge mulighederne for realisering heraf, ønsker museet 

at få afklaret, om det er muligt at nedrive bygningen Brøndumsvej 2. Ejendommen 

er ejet af Skagen Museum. 

  

Skagen Museum forventer at inddrage arealet til forplads/flot ankomst  til museet og 

herved skabe større synlighed til museet i bybilledet og skabe bedre visuel 

sammenhæng mellem Skagen Museum og Brøndums Hotel.  

  

Placering af tilbygningen mod vest betinger erhvervelse af det offentlige 

parkeringsareal. Parkeringsarealet rummer 22 p-pladser. Pladsen er lidt trang, og 

vejreglernes anbefalede manøvreareal er ikke overholdt. Skagen Museum håber, at 

det er muligt at nedlægge de eksisterende pladser og tilgodese parkeringsbehovet 

ved indbetaling til kommunens parkeringsfond. Der etableres de nødvendige 

parkeringsmuligheder for turistbusser, handicapbiler og af- og pålæsning på egen 

grund langs Brøndumsvej.  

  

Området er beliggende i kommuneplanens område SKA.C.03.07 og omfattet af 

lokalplan SKA.200.C2. Heraf fremgår, at dele af museets hovedbygning er 

bevaringsværdigt. Det samme gør sig gældende for ejendommen Brøndumsvej 2, 

der er et bevaringsværdigt længehus med bevaringsværdien 4.  

Jf. lokalplanens kap. 9.1 må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives, ombygges 

eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.  

 

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, det vil sige 

lokalplanens formål og anvendelse.  

  

Jf. Lov om planlægning § 49 kan ejeren forlange ejendommen overtaget af 

kommunen mod erstatning, når der i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke 

må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelse nægtes. 

Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et  væsentligt 
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misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for 

ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af 

nedrivningsforbudet.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen Brøndumsvej 2 er et længehus opført i 1800, ombygget 1966 og 

1976 og senest i 1998 i forbindelse indretning af erhverv. I den forbindelse er der 

isat skæmmende dobbeltdøre i facade og gavl. Østfacaden er i træ og tegltaget her 

forsynet med en række ovenlysvinduer. Umiddelbart et pænt hus, der ligger 

tilbagetrukket fra gadeflugten på Sct. Laurentii Vej, men tager indsynet til den højt 

bevaringsværdige museumsbygning af arkitekt Plesner.  

  

Placering af primære museumsudvidelse mod vest vurderes reelt at være den 

eneste mulighed, idet inddragelse af større dele af kulturhaven med det fredede 

havehus og den fredede atelierbygning ikke vurderes at være en mulighed.  

  

Rammerne til parkeringspladsen er skabt tilbage i 1976 ved matikulær omfordeling. 

Af sagen fremgår, at arealet var tiltænkt overdraget museet. Der ses ikke i 

forbindelse med de forskellige udvidelser af museet at være stillet krav om 

etablering af parkering til brug for museet.  

Parkeringspladsen er i dag del af det offentlige vejareal. Over pladsen er der 

adgang til 2 bagvedliggende ejendomme.  

  

Museet har behov for gæsteparkering. Dette foreslås løst ved indbetaling til 

parkeringesfonden. I området er der ikke fysiske muligheder (tomt jord) til 

etablering af parkering for de indbetalte fondsmidler.  Fagcenteret vurderer ikke, at 

det er en brugbar løsning, da der i forvejen specielt i sommermånederne er stort 

parkeringspres på området. Der må nødvendigvis indarbejdes parkering på det nye 

forareal, hvis beslutningen bliver, at Brøndumsvej 2 kan nedrives, alternativt 

kælderparkering under museumsudvidelsen. 

  

Vurdering af hvorvidt realisering af Udviklingsplanen udløser behov for ny lokalplan, 

afklares i takt med konkretisering af projektet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 udviklingsplanen principelt godkendes, idet der skal sikres Museet 

tilstrækkelig parkering. Proces med henblik på nedrivning af Brøndumsvej 
2 igangsættes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Ansøgning fra Cow i (dok.nr.55788/11) 
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Udviklingsplan for Skagens Museum - udvplan_omranv230611.pdf  (dok.nr.53903/11) 
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4. Ændret anvendelse af ejendommen Rolighedsvej 1, Skagen 

- genoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 30. november 2010, at der 

principielt kan etableres et lokalcenter på ejendommen Rolighedsvej 1, men 

tilbagesender projektet til ansøger med henblik på udarbejdelse af revideret projekt, 

der tager højde for både den trafikale virkning på grunden og ved Rolighedsvejs 

udmunding i Chr. X.´s Vej samt naboforholdene.  

  

I den mellemliggende periode er der modtaget indsigelser mod projektet fra 

advokat repræsenterende nærliggende lodsejere i området og naboen 

Rolighedsvej 2. Endvidere har advokaten bedt om foretræde for Udvalget. 

 

Juridiske konsekvenser 

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

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Med baggrund i igangsætning af udarbejdelse af Masterplan for Skagen kan 

fagcenteret ikke anbefale ændring af plangrundlaget med henblik på realisering af 

projektet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på ønske om ændring af plangrundlaget for 
ejendommen Rolighedsvej 1, Skagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  
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5. Placering af ny daginstitution ved Peter Wessels Vej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 5. maj 2011, at ny bygning 

til vuggestuen Storkereden og børnehaverne Børnetoften og Børnebakken placeres 

ved Peter Wessels Vej/Råholtvej jf. bilag (vedhæftet dagsordenen) samt, at sagen 

sendes til Plan- og Miljøudvalget for udarbejdelse af lokalplan for området  og 

afklaring af tilkørsels- og parkeringsforhold.  

  

Af dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget fremgår, at Center for Dagtilbud har 

en række overordnede ønsker og krav til institutionen og dens omgivelser, der skal 

medtages i lokalplanen.  

 regulær grund på min. 7.000 m2  

 bygning på min. 1.500 m2 placering mellem parkeringsareal og legeplads  

 legeplads syd/vest for bygningen  
 parkeringsareal nord for bygningen  

Endvidere er anført, at det skal undersøges, hvor indkørsel til området skal være 

fra Råholtvej.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.O.11.11 og omfattet 

af byplanvedtægt nr.10.  

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

skole, idrætsanlæg, institutioner og lignende.  

Byplanvedtægten udlægger området til sportsformål. Konkret er østsiden af Peter 

Wessels Vej på hele strækningen fra Råholtvej til Badmintonhallen udlagt til 

parkering. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

principperne i vedtægten dvs. vedtægtens formål og anvendelse. Videregående 

afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Arealet langs Peter WesselsVej og ned mod Råholtvej er stadions træningsbaner. 

Banearealerne er i forbindelse med udvikling af hele Arena-Nord området påtænkt 

anvendt til motionspark. Børneinstitutionen placeres i en del af dette areal.  

  

Børneinstitutionen er konkret skitseret placeret i områdets sydvestlige hjørne med 

legeplads grænsende umiddelbart op til 2 private boliger. En sådan placering af 

legeplads bør nøje overvejes og også evt. støjmæssig dæmpes mod haverne. 

Alternativt kunne vælges en nordligere placering.  

En placering i den nodlige del af Peder Wessels Vej ville betyde, at eksisterende 
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parkeringsarealer ved Badmintonhallen kunne udvides med institutionens behov og 

dobbeltudnyttelse af hele pladsen kunne være mulig.  

  

Vejadgang til institutionen er fra Peter Wessels Vej  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der igangsættes ny planlægning for del af matr. nr. 63 o Frederikshavn 

Markjorder med henblik på etablering af ny daginstitution på arealet. 
Endelig placering skal tilgodese adgangs- og parkeringsforhold, hensynet 

til naboer og bedst mulig udnyttelse af arealet som helhed, herunder også 
samspillet med hele "Arena-området".  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Protokollat Børne- og Ungdomsudvalget dat. 05.05.2011 (dok.nr.49338/11) 

Tegning med forslag til placering af nybygning.pdf (dok.nr.55799/11) 
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6. Planlægning af matr. nr. 19 fb Flade, Frederikshavn Jorder 

til boligbebyggelse 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektør ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at igangsætte 

lokalplanlægning med henblik på udstykning og bebyggelse af ovennævnte 

ejendom.  

  

Arealet påtænkes primært udstykket i parcelhusbebyggelse, dog således at den 

østelige del af arealet alternativt kan anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af 

dobbelthuse. Fra arealet en adgangsvej til Abildvej.  

  

De enkelte grunde til parcelhuse bliver min. 700 m2 og for evt. dobbelthuse min. 

300 m2 pr. bolig i dobbelthus. Der påregnes 22 parcelhuse alternativt 13 

parcelhuse og 7 dobbelthuse med 14 boliger.  

Der udlægges større samlet fællesareal mod øst grænsende op til AVØ´s 

genbrugsplads. 

  

Der påregnes opført ret tradionel boligbebyggelse med facader i bl.a. mursten eller 

træ og med sædvanlig tagmateriale.  

  

Arealet er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.10.09. Heraf fremgår, at 

området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. parcelhuse og tæt-lav bebyggelse 

med tilhørende kollektive anlæg. Der kan opføres eet hus på hver grund til bolig for 

een familie. 

Nye grunde til parcelhuse skal have en størrelse på mindst 700 m2. Når 

udstykningen foretages efter en samlet plan kan godkendes grundstørrelser ned til 

600 m2. ved tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen være mindst 300 m2. 

Grundstørrelser er angivet ekskl. vejareal. Bebyggelsesprocenten for parcelhuse 

må ikke overstige 30 %. For tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke 

overstige 35 % for arealet under eet og 60 % for den enkelte ejendom.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Udstykningsområdet er sidste del af et større areal syd for Abildvej, der jf. 

kommuneplanen har været udlagt til boligformål gennem en lang årrække. 

Da projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan er kommunen 

forpligtet til inden for overskuelig tid, det vil sige et år et fremlægge forslag til 

lokalplan med henblik på realisering af parcelhusudstykning mv.  

  

Ansøger anmoder om at lade udarbejde lokalplanforslag med henblik på 
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igangsætning af udstykning snarest mulig.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 lokalplanlægning igangsættes på grundlag af ansøgt forslag til udstykning, 

vejadgang mv. som beskrevet i sagsfremstillingen.  
 bygherren forestår udarbejdelse af planforslaget.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oversigtskort  (dok.nr.55801/11) 

Lokalplan Abildvej 3 - situationsplan kun åbenlav.pdf  (dok.nr.55804/11) 

Lokalplan Abildvej 3 - situationsplan inkl tætlav.pdf  (dok.nr.55803/11) 
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7. Ansøgning om ny helårsbolig på ejendommen Sønderhede 

2B, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og miljø modtog den 31. marts 2011 en ansøgning fra ejernes 

arkitekt på opførelse af ny helårsbolig på ejendommen Sønderhede 2B, 9990 

Skagen.  

Det ansøgte vurderes imidlertid i strid med den for området gældende loklaplan for 

så vidt angår bestemmelserne om "længehuse", placering af udhus m.v.     

Plangrundlag  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.06.01 

der udlægger området til boligområde/helårsboliger. Herudover er ejendommen 

omfattet af lokalplan SKA. 225.B 

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte projekt vurderes at kræve dispensation fra følgende bestemmelser i 

lokalplan nr. SKA. 225.B: 

 § 6.1  " bygninger skal udføre som smalle længehuse i overensstemmelse 

med de retningsgivende skitser på side 18"   - det ansøgte projekt vurderes 
ikke i overenstemmelse med bestemmelsen og de retningsgivende skitser i 
lokalplanen.  

 § 5.7  "carporte , udhuse og lignende skal indbygges i hovedhuset el ler i 
samme linje som hovedhusets øst- vest orientering" - ansøgte udhus er 
placeres uden for hovedhusets øst- vest orientering  

Yderligere bemærkninger til det ansøgte:  

I henhold til planens § 3.3. skal bygninger opføres som lavenergibyggeri - d.v.s. 

som klasse l . Der ansøgte opfylder ikke bestemmelsen. Ansøgte bygingsplacering 

respekterer ikke udlagte vejareal i øst siden af ejendommen - langs Sønderhede 

m.v.  

Planmæssige konsekvenser     

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

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

er navnlig anvendelses- og formålsbestemmelserne , der er fastlagt ud fra formålet, 

- den planlagte struktur og fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer 

m.v.    

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til det ansøgte projekt.     

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen 
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Bilag 

Beliggenhedsplan.pdf  (dok.nr.35887/11) 

Facader.pdf (dok.nr.35889/11) 
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8. Ansøgning om tilbygning til eksisterende hus - i to fulde 

etager - på ejendommen Solsortevej 33, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 5. oktober 2010 en ansøgning om opførelse 

af tilbygning til eksisterende 1 plans hus, hvor huset efter ombygning vil fremstå i 2 

fulde etager. Den 6. oktober 2010 meddeles ansøger, at det ansøgte vurderes at 

være i strid med Byplanvedtægt nr. 8 samt kommuneplanens rammeområder 

SKA.11.11 der fastsætter etageantallet til 1,5 etage for området.  

Efterfølgende blev der på ejendommen afhold møde den 12. nov. 2010 med en af 

ejerne og dennes arkitekt. På mødet blev det aftalt, at skulle fremsendes et 

revideret projekt  - alternativt fastholdelse af ansøgte projekt med efterfølgende 

behandling i Plan- og Miljøudvalget. 

Den 27. april 2011 rettes henvendelse til udvalgsformanden hvori ansøger bl.a 

oplyser, at man ønsker at fastholde ansøgningen om 2 fulde etager - med 

henvisning til tilsvarende bebyggelser i området. I fortsættelse heraf blev der 

afholdt møde med udvalgsformanden og forvaltningen den 15. maj 2011.   På 

møder blev det aftalt, at der kunne fremsendes begrundet ansøgning om tilladelse 

til opførelse af 2 fulde etager og at denne skulle stiles til Udvalget for Teknik og 

Miljø.  

Plangrundlag  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.11.11 

der fastlægger områdets anvendelse til boligområde/helårsboliger. Herudover 

gælder Byplanvedtægt nr. 8 der præciserer områdets anvendelse til åben og lav 

bebyggelse, men indeholder ikke specifikke bebyggelsesregulerende 

bestemmelser om bl.a. etageantal.  

Den aktuelle ansøgning er i strid med kommuneplanens rammedel og kommunen 

kan således modsætte sig det ansøgte ved at nedlægge § 14 forbud efter 

planloven  - med efterfølgende pligt til at udarbejde ny lokalplan indenfor 1 år.  Det 

bemærkes i denne forbindelse at ansøgningen oprindelig blev fremsendt 

til kommune i oktober måned 2010, dog finder realitetsbehandling først sted i 

forbindelse med dispensationsansøgning af 20. maj 2011.      

Bemærkninger til dispensationsansøgningen 

Til begrundelse for dispensationsansøgningen henvises bl.a t il at ejendommen 

Solsortevej 43 der er opført i to fulde etager. Der er hertil ingen tvivl om at dette hus 

er opført i 2 fulde etager. Der blev meddelt byggetilladelse 1979 er uklar, men en 

mulig grund kunne være den upræcise formulering bl.a. omkring etageantal i 

byplanvedtægt nr. 8.  

Endvidere henvises til, at Sdr. Havnevej 56 er opført med 2 fulde etager og der blev 

meddelt byggetilladelse hertil i 2006. Der er hertil ingen tvivl om at dette hus er 

opført i 2 fulde etager. Baggrunden for denne byggetilladelse er uklar, men en 

mulig grund kunne være den upræcise formulering bl.a. omkring etageantal i 

byplanvedtægt nr. 8.  

Center for Teknik og miljø har besigtiget det forholdsvis store boligområdet (fra Sdr. 

Havnevej i nord til og med Solsortevej i syd) og må konstaterer at bebyggelsen i 
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området - udover de to ovennævnet ejendomme - er udført som 1 og 1,5 plans 

bebyggelse og at området idag er udbygget.  

Samtidig bemærkes, at Teknisk Forvaltning i 2009 - efter Plan- og miljøudvalger 

besluttede at indføre en ny administrationspraksis - annoncerede en 

praksisændring der medførte en ny fælles adm. praksis i forhold til de 3 gamle 

kommuner,  inden for plan,- bygge,- og miljøområdet. Denne praksisændring 

sætter precedens begrebet ud af funktion i forhold til ovennævnte meddelte 

byggetilladelser m.v. .      

    

 

Juridiske konsekvenser 

Jf planlovens § 12 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens 

gennemførelse, herunder med udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. 

Efter planlovens § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der 

retsligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet 

kan højst nedlægges for et år. I henhold til planlovens § 49 kan ejeren af en 

bygning- under visse forudsætninger - forlange ejendommen overtaget af 

kommunen mod erstatning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der nedlægges forbud efter planlovens § 14 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Der optages forhandlinger med ansøger om et revideret projekt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oprindelig ansøgning om 2 fulde etager  (dok.nr.53840/11) 

Ansøgning om dispensation til at opføre 43,8 m2 (dok.nr.53332/11) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 07. juni 2011 Side 23 af 59 

 

 

9. Ansøgning om lovliggørelse af byggeri i landzone, Tuenvej 

176, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om lovliggørelse af 3 bygninger på ejendommen Tuenvej 176, 9900 

Frederikshavn, matr.nr. 41e, Elling By, Elling. Ejendomm en er registreret i ESR 

som landbrugsejendom, ligger i landzone og er delvist beliggende indenfor 

kommuneplanens afgrænsning af landzonebyen Øster Holmen. Det ansøgte 

kræver landzonetilladelse efter Planlovens § 35.  

Sagen omfattede oprindelig lovliggørelse af en garage på 56m² opført i år 2000 

samt en garage på 206 m² opført i 2010. I forbindelse med naboorienteringen 

indkom der bemærkninger fra ejeren af en af de omkringliggende ejendomme om, 

at der på ejendommen er placeret yderligere byggeri som er opført uden tilladelse. 

Ansøger har som en konsekvens af disse bemærkninger efterfølgende ansøgt om 

lovliggørelse af en telthal på 105 m², der er opstillet på ejendommen og oplyst, at 

han, såfremt telthallen vil kunne lovliggøres, ønsker at nedrive de øvrige bygninger 

på ejendommen, som ikke er registreret i BBR (bådhus samt halvtagsbygning). 

Indsigeren har oplyst, at det sandsynligvis vil kunne afhjælpe generne, såfremt der 

bliver plantet pil rundt om bygningen.  

Ejendommen er registreret i BBR med et boligareal på 260 m² samt et udhusareal 

på 112 m².  

Fotos af de enkelte bygninger er vedlagt som bilag til dagsordenen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser for området, at der i 

forbindelse med byggeri i området skal vælges materialer som er i harmoni med 

den øvrige landsbybebyggelse samt i overensstemmelse med den stedlige 

byggetradition.  

De to af de ansøgte bygninger (garage på 56 m² og garage på 206 m², vist som 

bygning 1 og 2 på bilag med fotos fra ejendommen) er placeret i direkte tilknytning 

til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. En lovliggørelse af disse vurdereres 

ikke at være i strid med de hensyn, kommunen skal varetage ved administrationen 

af landzonebestemmelserne.  

Den ansøgte telthal er placeret ca. 25 meter fra ejendommens øvrige lovlige 

bygninger. Bygningens placering ligger umiddelbart udenfor kommuneplanens 

afgrænsning af landzonebyen Øster Holmen. En lovliggørelse af denne bygning 

vurderes ikke at være i overensstemmelse med de hensyn, kommunen skal 

varetage ved administrationen af landzonebestemmelserne. Til grund for denne 

vurdering lægges, at bygningen ikke er placeret i tilknytning til de hidtidige 

bebyggelsesarealer på ejendommen og ligger i nær tilknytning til en landzoneby, 

der er udlagt i kommuneplanen og at bygningens materialevalg og udseende ikke 

er foreneligt med at bygningen placeres således at den er synlig fra de boliger der 

ligger syd for. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at kompensere for 

bygningens visuelle karakter ved at der etableres slørende beplantning rundt om 

denne.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11341 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Det, at der er tale om en transportabel bygning, som kan nedtages og genbruges et 

andet sted, medfører yderligere, at en fysisk lovliggørelse af forholdet som følge af 

et afslag til den ansøgte lovliggørelse har begrænsede konsekvenser for ansøger. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

der meddeles lovliggørende landzonetilladelse til de to ansøgte 
garagebygninger på hhv. 56 og 206 m² (vist som bygning 1 og 2 på bilag 

med fotos fra ejendommen).  

 der meddeles afslag på ansøgning om lovliggørelse af den ansøgte telthal 
på 105 m² (vist som bygning nr. 3 på bilag med fotos fra ejendommen).  

 det samtidig indskærpes overfor ansøger at øvrige ulovlige bygninger på 
ejendommen (vist som bygning 4 og 5 på bilag med fotos fra 
ejendommen) skal være fjernet inden 3 måneder fra datoen for afslaget. 
Såfremt de øvrige bygninger kan lovliggøres retligt (evt. efter en flytning) 
frafaldes kravet.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Ansøgninger.pdf (dok.nr.54576/11) 

Indsigelse fra naboorientering.pdf  (dok.nr.54578/11) 

Fotos fra ejendommen (dok.nr.54577/11) 
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10. Ansøgning om opførelse af garage/cykelskur i strid med 

byggeretten på ejendommen Splidsvej 34, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 18. april 2011 en ansøgning om opførelse af 

ny en bygning indeholdende garage, cykelskur og brændeskur.  

Den ansøgte bygning er imidlertid i strid med byggeretten i gældende 

bygningsreglement - for så vidt angår bygningshøjden.  

Plangrundlag 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammesbestemmelser SKA.B.05.12 

der udlægger området til boligområde/helårsboliger. Herudover er der ikke 

fastsat bestemmelser i lokalplan m.v. for ejendommen      

Byggelov  

I henhold til gældende bygningsreglement BR10 kap. 2.7.   - byggeretten - er 

der fastsat bestemmelser for en bygnings etageareal, etageantal, højde og 

afstandsforhold og kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende ansøgninger 

indenfor byggeretten. Overskrides byggeretten kan der efter en "helhedsvurdering" 

jf BR10 kap. 2.1 meddeles tilladelse til det ansøgte. En tilladelse efter kap. 2.1. 

udløser normalt en partshøring hos berørte naboer. 

Bemærkninger til det ansøgte  

Det ansøgte er i strid med byggeretten for så vidt angår bygningshøjden - jf.kap. 

2.7.6. stk. 2  må ingen del af en bygningens ydervægge eller tag  indenfor en 

afstand af 2,5 m fra naboskel, være højere end 2,5 m - den ansøgte bygning 

ønskes opført i en højde af 3,5 m.   

Såfremt udvalget er indstillet på at meddele tilladelse til det ansøgte, skal der 

genneføres partshøring hos berørte naboer   

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på det ansøgte   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Situationsplan.pdf (dok.nr.42359/11) 

Facader og snit.pdf  (dok.nr.42360/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3761 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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11. Til - og ombygning af bevaringsværdigt hus på 

ejendommen Karredvej 29, Hulsig 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og miljø modtog den 10. feb. 2011 ansøgning om til- og 

ombygning af eksisterende stuehus på ejendommen. Udover den indvendige 

ombygning, ønskes der i stueplan opført en tilbygning på ca. 12 m2 indeholdende 

badevær., entre m.v. I tagetagen ansøges om etablering af nyt kvistparti m.v.  

Efterfølgende har vi den 19. maj 2011 modtaget reviderede facadetegninger.    

Plangrundlag 

Ejendommen er beliggende i landzone med landbrugspligt.  

Herudover er ejendommen omfatte af en skovbeskyttelseslinje og der skal 

meddeles tilladelse i henhold hertil - skovbeskyttelseslinjen vurderes ikke at 

forhindre projektes grundet projektets forholdsvis beskedne omfang.  

Endelig er ejendommen optaget i kommuneatlasset for Gl. Skagen kommune og er 

i SAVE registreringen tildelt en bevaringsværdi på 3. Forholdet er ikke juridisk 

bindende for ejeren.  

I henhold til planlovens § 14  kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at 

der retsligt eller fysisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. 

Forbuddet kan højst nedlægges for et år. I henhold til palnlovens § 49 kan ejeren af 

en sådan ejendom - under visse forudsætninger - forlange ejendommen overtaget 

af kommunen mod erstatning.   

Vurdering af det ansøgte  

Center for Teknik og Miljø vurderer de ansøgte udvidelser tilpasset 

det eksisterende bevaringsværdige hus i rimelig grad.  

I tilfælde af at Udvalget for teknik- og miljø er indstillet på at modsætte sig det 

ansøgte kan der nedlægges § 14 forbud jf. ovenfor  - mod udarbejdelse af lokalplan 

for den konkrete ejendom.   

    

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles byggetilladelse til det ansøgte projekt, - under forudsætning 
af disp. fra skovbyggelinie     

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

Ansøgning om byggetilladelse - samt fuldmagt.pdf (dok.nr.16809/11) 

Opmålingsplaner.pdf  (dok.nr.16812/11) 

Planer fremtidige forhold.pdf  (dok.nr.16817/11) 

Reviderede facadetegninger m.v. -Karredvej 29 Hulsig (dok.nr.52726/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1574 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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SAVE registrering - 20110519111828476.pdf (dok.nr.52900/11) 
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12. Ændret anvendelse af garage i skel, Haldsvej 28, Strandby 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af Haldsvej 28 har søgt om tilladelse til at udvide eksisterende garagebygning 

og indrette frisørsalon i bygningen. Indretning af frisørsalon i garagen kræver 

byggetilladelse, da der er tale om en væsentlig anvendelsesændring.  

  

Ejendommen ligger indenfor kommunens rammeområde FRE.B.03.01.  Området er 

udlagt til helårsbeboelse, dvs. parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. Hvis det ikke 

bryder områdets karakter af beboelse, kan der desuden indrettes mindre erhverv, 

der kan indpasses uden nævneværdig påvirkning af omgivelserne. Der er ingen 

lokalplan for området. 

Frisørsalon hører til den type erhverv, som sædvanligvis kan udføres i boliger.  

  

I følge Bygningsreglement 2010, kapitel 2.7.3 skal byggeri ved enfamiliehuse 

generelt holdes mindst 2,5 m fra skel. Garager og lignende mindre bygninger kan 

dog placeres nærmere skel end 2,5 m. 

Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre naboer mod gener i forbindelse 

med anvendelsen af byggeri i skel og sikre en åbenhed og skabe lys og luft 

omkring bebyggelsen (fritliggenhed) i parcelhusområder.  

Plan- og Miljøudvalget har den 28. september 2010, i en sammenlignelig sag, 

truffet principbeslutning om, at beboelsesbygninger i parcelhusområder skal holdes 

mindst 2,5 m fra skel. 

  

Haldsvej 28 ligger i et traditionelt parcelhusområde, som er udbygget i perioden fra 

ca. 1965 til ca. 1975 med fritliggende og åben-/lav bebyggelse.  

  

Garagebygningen ligger i skel mod Haldsvej 26. Hvis bygningen godkendes til 

frisørsalon, vil den lovligt kunne inddrages til beboelse på et senere tidspunkt. Da 

bygningen ikke længere vil være at karakterisere som en sekundær bygning, vil det 

desuden være muligt at opføre ny garage, carport eller lignende direkte i skel.  

  

Det er fagcenterets vurdering, at der ved indretning af frisørsalon eller beboelse i 

skel på sigt vil være risiko for at der sker en uhensigtsmæssig fortætning, i strid 

med hensigterne for området. Der vurderes samtidig, at være gode muligheder for, 

på anden vis, at opføre tilbygning til boligen, som tilgodeser nabohensyn og 

respekterer bygningsreglementets fritliggenhedskrav. Alternativt er der mulighed 

for, at salonen kan indrettes i den eksisterende bolig.   

  

 

Juridiske konsekvenser 

Ved afvigelse fra byggeretten skal kommunen foretage en helhedsvurdering af 

bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne i he nhold til 

Bygningsreglement 2010, kapitel 2.1. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7852 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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I helhedsvurderingen er det primært bygningens afstandsforhold og højde samt 

områdets karakter og det, der tilstræbes i området, der er relevante for det konkrete 

projekt. 

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på indretning af frisørsalon eller bolig i skel og 

ansøger henvises til at finde anden løsning, som ligger indenfor 

byggeretten.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oversigtskort, dispensationansøgning og byggeansøgning (dok.nr.55238/11) 
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13. Renovering af Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180B, 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Arkitektfirmaet Arkinord A/S har på vegne af ejer søgt om at renovere 

hovedbygningen på Knivholt Hovedgård. 

  

Ved renoveringen udføres følgende;  

-       eksisterende eternittag fjernes, og der oplægges nyt tegltag med nedmuret 

rygning, gesims ved tagfod mv. tilsvarende oprindeligt udseende.  

-       pvc-tagrender fjernes og erstattes med nedløb og tagrender i zink.  

-       bygningen forsynes med skorstenspiber i oprindeligt antal og udformning.  

-       facader afrenses, istandsættes og nykalkes. 
  

Ejendommen er omfattet af lokalplan FRE.O.16.02.01, hvoraf det bl.a. fremgår, at 

forandring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse skal tilpasse sig 

bygningens oprindelige arkitektur, så helhedsindtrykket af den bevaringsværdige 

bebyggelse fastholdes og bevaringsværdien opretholdes eller forbedres.  

Hovedbygningen har bevaringsværdi 3 og gennemførelse af renoveringsarbejderne 

kræver derfor godkendelse i henhold til lokalplanens pkt. 6.12 hvorefter 

bevaringsværdige bygninger kun må ombygges eller ændre udseende med 

byrådets godkendelse. 

  

I henhold til lokalplanens pkt. 6.9 skal skorstenspiber mures i tegl med samme 

overfladebehandling som husets facader. Skorstene skal placeres i, eller i kontakt 

med, tagrygningen og mindst 3,0 m fra gavlen. Er dette ikke muligt skal 

skorstenene indpasses efter andre arkitektoniske elementer i huset.  

  

Gamle foto fra Bangsbo Museum har dannet grundlag for renoveringsprojektet og 

for at kunne genskabe bygningens ydre, så det fremtræder svarende udseendet 

omkring år 1900, har arkitekten søgt om dispensation fra lokalplanens pkt. 6.9 for 

så vidt angår skorstenes placering og udformning.  

  

Ved det ansøgte ønskes skorstenen ved nordfacaden placeret nærmere gavlen 

end 3 m og skorstenen på den vestvendte tagflade placeres, så den ikke har 

kontakt med tagryggen. På grund af hovedbygningens nuværende indretning, som 

medfører at skorstenen på sydfløjen skal ophænges i tagkonstruktionen, ønskes 

denne udført i let konstruktion, som overfladebehandles tilsvarende murværket.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.   

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3945 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der med baggrund i, at hovedbygningens oprindelige arkitektur ønskes 

genskabt, godkendes at hovedbygningen renoveres som ansøgt, og der 

gives dispensation til den ansøgte placering og udformning af 

skorstenspiber.  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Dispensationsansøgning og uddrag af projektbeskrivelse. (dok.nr.53148/11) 

Facadeopstalter (dok.nr.53158/11) 
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14. Åbningstider - Bådhusvej 2-6, Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af Stengrillen i Jerup anmoder om tilladelse til at udvide sæsonåbningstiden 

for grillen´s legeland fra 1. juni til 30. august. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 01.09.01. I 

lokalplanens anvendelsesbestemmelser er det anført at sæsonen for ejendommens 

legeland strækker sig fra 15. juni til 15 august. Det ansøgte forudsætter derfor en 

dispensation fra lokalplanen. Imidlertid ses en tilladelse til  udvidelse af sæsonen at 

stride mod planens principper og forudsætter derfor udarbejdelse af nyt 

plangrundlag.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til det ansøgte.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Udvalget meddeler en tidsbegrænset dispensation for sæsonerne 2011 og 2012.  

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Ansøgning om udvidelse af sæsonåbningstiden (dok.nr.39874/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3496 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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15. Dispensation for bevarelse af altan på Strandløbervej 2, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Fra a4 Advokatfirma er der den 14. december 2010 modtaget en anmodning om 

dispensation for bevarelse af monteret altan i gavlen på ovennævnte ejendom.   

Den 16. juli 2007 gav vi ejeren et påbud om at fjerne den opsatte altan, som er i 

strid med bestemmelsen i Lokalplan nr. 211-S, sommerhusområde ved Højen, § 

9.13 som siger, at der i område 2 ikke må opføres altaner, balkoner, tagterrasser 

og lignende.  

Den 9. august 2007 blev kommunens afgørelse indbragt for Naturklagenævnet, 

som ved skrivelse af den 7. august 2008 gav kommunen medhold og stadfæstede 

kommunens afgørelse. Plan- og Miljøudvalget tog afgørelsen fra Naturklagenævnet 

til efterretning på mødet den 2. september 2008. 

Kommunen følger Naturklagenævnets afgørelse op med nyt påbud om fjernelse af 

altanen. Påbudet efterkommes ikke og sagen overgives til politiet 10. juni 2009. 

Efterfølgende er der berammet flere retsmøder, der alle er blevet aflyst.  

Politiet anmoder nu kommunen om at behandle den fremsendte 

dispensationsansøgning og afventer kommunens afgørelse.  

Sagen er sendt i naboorientering ved Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur 

i Skagen og Råbjerg Sogne ved Per Kempff-Nordkap. Svaret herfra vedlægges i 

kopi. 

 

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 

Lokalplan nr. 211-S, sommerhusområde ved Højen, blev vedtaget af Skagen byråd 

den 29. maj 2006. Baggrunden for denne lokalplan var problemer med 

fortolkningen af de byggetekniske bestemmelser i den gamle lokalplan nr. 160 -

S.35, hvorfor man lavede en ny som tydeliggjorde, hvad man ønskede og kunne 

tillade i området.  

Der er efterfølgende til dato ikke meddelt tilladelse eller dispensation til nye altaner 

indenfor lokalplanens område. En tilladelse/dispensation til det ansøgte vil kunne 

danne præcedens for alle øvrige ejendomme i området. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag til det ansøgte, idet lokalplanens bestemmelser 
ønskes fastholdt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4356 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Bilag til dagsordenpunkt 7-juni-2011 (dok.nr.54390/11) 

Svarskrivelse fra Foreningen by- og Land (dok.nr.55959/11) 
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16. Dispensationsansøgning for bevarelse af altan på 

Søndermarken 1, Skagen. 

 

Sagsfremstilling 

Stendevad Holding ved Peter S. Skøtt anmoder om dispensation for bevarelse af 

opsat altan på gavlen af huset Søndermarken 1, 9990 Skagen.  

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 171-B, Helårsboliger 

ved Højensvej, Højen. I henhold til § 8.10 må altaner, balkoner, tagterrasser og 

lignende ikke opsættes.  

Sagen er anmeldt af advokat på vegne af ejer inden for området omfattet af 

lokalplan 211-S, Sommerhusområde ved Højen med samme "altanbestemmelser".  

Anmeldelsen er begrundet i manglende efterlevelse af lighedsgrundsætningen i 

ensartede sager. Forvaltningen havde udstedt et påbud om fjernelse af altan 

indenfor lokalplan 211-S.  

Anmeldelsen blev fulgt op af påbud om fjernelse af altanen Søndermarken, hvilket 

fik ejeren Stendevad Holding til at fremsende en dispensation for bevarelse af 

altanen. Sammen med henvendelsen var der en skrivelse med accept fra de andre 

grundejere inden for lokalplanens område. Der var ingen, som havde indvendinger 

imod bevarelse af altanen. 

 

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  

Lokalplan nr. 171-B, Helårsboliger ved Højensvej, Højen, blev vedtaget af Skagen 

byråd den 8. marts 2004. Baggrunden for denne lokalplan var, at ny bebyggelse 

skal tilpasses klitlandslabet, som der er tradition for i Højen. 

Der er efterfølgende til dato ikke meddelt tilladelse eller dispensation til nye altaner 

indenfor denne lokalplans område. En tilladelse/dispensation til det ansøgte vil 

kunne danne præcedens for alle øvrige ejendomme i området. Der er flere 

ejendomme i området med helårsboliger, som har altaner i Gl. Skagen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag til det ansøgte, idet lokalplanens bestemmelser 
ønskes fastholdt.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5015 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Dispensation for bevarelse af altan Søndermarken 1, Skagen. (dok.nr.55112/11) 

Svarskrivelse fra By- og Land. (dok.nr.55982/11) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 07. juni 2011 Side 37 af 59 

 

 

17. Dispensation fra Byplanvedtægt, Hjortespringet 19, Sæby  

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen Hjortespringet 19 i Lyngså (sommerhusområde), matr. nr. 25 

am Lyngså by, Albæk sogn søger om lovliggørelse af et udhus. Udhuset er opført 

som brændeskur i 1984, senere udvidet i 1997, således at det nu er ca. 37 m². Ejer 

oplyser, at bygningen er udført med bliktag og træbeklædning på vægge.  

Lovliggørelse i forhold til Byplanvedtægt: 

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 for kystområdet nord for Voerså. 

Denne har følgende bestemmelse i §4 stk. 1 a. På hver selvstændig matrikuleret 

ejendom må kun opføres et enkelt sommerhus til (sommer) bolig for én familie, 

samt et enkelt hertilhørende udhus evt. rummende garage. Sommerhus og udhus 

skal indbyrdes placeres således at bebyggelsen danner et samlet hele. I Sæby 

kommune har dette været administreret således, at der i alt måtte opføres 2 

bygninger på hver grund, og at der max. måtte være 5 m mellem disse 

(sommerhus og udhus).  

Plan- og Miljøudvalget har den 21. juni 2010 besluttet, at der fremover kan 

meddeles dispensation til at opføre 2 småbygninger efter Bygningsreglementets 

bestemmelser vedrørende dette (d.v.s. max. 10 m², mindste afstand til andre 

bygninger 2,5 m, max. højde 2,5 m og i sommerhusområde skal afstand til 

naboskel eller sti være mindst 2,5 m).  

Ejendommen Hjortespringet 19 er bebygget med et sommerhus og 2 småbygninger 

(under 10 m²). Udhuset, som nu ønskes lovliggjort, er beliggende ca. 30 m fra 

sommerhuset.  

En lovliggørelse af udhuset vil være betinget af, at der meddeles dispensation fra 

Byplanvedtægtens § 4 stk. 1 a til beliggenheden (ikke et samlet hele).  

  

Høring af grundejerforeningen:  

Forvaltningen har sendt sagen i høring hos grundejerforeningen Birkedal, som 

dækker en mindre del af Byplanvedtægtens område. Grundejerforeningen har den 

holdning, at Byplanvedtægten skal tilrettes, så den svarer til de tilladelser 

kommunen vil give i området, så den enkelte lodsejer kan se, hvad der er muligt, 

uden også at skulle undersøge hvilke dispensationsmuligheder, der eventuelt kan 

være (bemærkning til den ændrede praksis vedr. 2 småbygninger). Dispensationer 

bør kun gives i ganske få enkelttilfælde, hvor kommunen skønner, at der er særlige 

forhold, som vil gøre det ganske urimeligt at fastholde reglerne.  

Grundejerforeningens bestyrelse er interesseret i, at området bevares som et 

rekreativt naturområde med sommerhusbebyggelser og mener derfor, at der fortsat 

bør være restriktive regler for bebyggelse og anvendelse af området, og at 

kommunen skal føre tilsyn med, at reglerne overholdes. 

 

Planmæssige konsekvenser  

En dispensation i denne sag fra Byplanvedtægten skønnes at kunne danne 

præcedens for opførelse af spredt bebyggelse i området.  

Der skønnes ikke at være særlige forhold, der kan begrunde en dispensation. 
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Udhuset kan f.eks. lovliggøres ved at flytte dette hen til sommerhuset, således at 

afstanden mellem udhus og sommerhus bliver max. 5 m. (Politisk godkendt 

administrationspraksis fra Sæby Kommune). 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddelse afslag på ansøgning om dispensation  

 udhuset er lovliggjort eller fjernet senest den 1. september 2011  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

luftfoto fra 2010.pdf  (dok.nr.54136/11) 
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18. Godkendelse af tracé - transmissionsledning til drikkevand 

mellem Tolne og Bunken Vandværker og tilkendegivelse om 

ekspropriationshensigt  

 

Sagsfremstilling 

For at sikre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden i Skagen, ønsker 

Frederikshavn Vand A/S at etablere en transmissionsledning til drikkevand mellem 

Tolne og Bunken vandværker.  

En sådan transmissionsledning er anført på bilag 2 til bekendtgørelse. om 

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 

lov om planlægning.  

Frederikshavn Kommune har afgjort at anlægget ikke har en væsentlig virkning på 

miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Der er ikke indkommet klager over denne 

afgørelse. I den efterfølgende sagsbehandling vil de nødvendige dispensationer 

blive behandlet med mulighed for at stille vilkår til udførelse af anlægsarbejdet. 

Frederikshavn Vand A/S anmoder om kommunens godkendelse af det endelige 

tracé, hvor transmissionsledningen skal placeres. 

Endvidere anmodes om, at der træffes beslutning om, at  byrådet har til hensigt at 

foretage  ekspropriation til fordel for Frederikshavn Vand A/S i de situationer, hvor 

en frivillig aftale ikke kan indgås med lodsejerne.  

Eksproriation vil være mulig med hjemmel i vandforsyningslovens § 37, stk. 1,nr. 2.  

 

Juridiske konsekvenser 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller til Plan- og miljøudvalget at 

anbefale overfor økonomiudvalget og byrådet, at  

 etableringen af traceen mellem de to vandværker godkendes  

 byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt - vil træffe 

ekspropriationsbeslutning til fordel for Frederikshavn Vand A/S i henhold til 
vandforsyningslovens § 37, stk. 1, nr. 2, i de situationer, hvor der eventuelt 
ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejerne.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

frederikshavn.docx (dok.nr.46329/11) 

Tracegodkendelse_01.pdf  (dok.nr.46331/11) 

Bilag 1 Matrikeloversigt.pdf  (dok.nr.46333/11) 

Bilag2 Deklarationstekst.pdf  (dok.nr.46332/11) 
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Bilag 3 Oversigtskort.pdf  (dok.nr.46334/11) 
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19. Tennisbane, Kandestedvej 33, Hulsig, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der ansøges om anlæggelse af privat tennisbane med underlag af kunstgræs og 

med dimensionerne 18 m x 36 m på egen ejendom. Tennisbanen ønskes 

indhegnet med et trådhegn ikke højere end 2,5 meter. Tennisbanen ønskes anlagt 

bag 2,5 meter høje jordvolde mod nord og øst. Jordvoldene er anlagt med 

landzonetilladelse fra Skagen Kommune i juni 2006.  

Tennisbanen forudsætter dispensation fra skovbyggelinjen og landzonetilladelse til 

ændret anvendelse.  

Planloven har bl.a. til hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og 

anlæg i det åbne land og at sikre, at arealanvendelse m.m. sker i 

overensstemmelse med den kommunale planlægning. Udgangspunktet er, at 

landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) anvendelse m.v. end den, der er 

nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Teknik- og Miljøcenteret 

vurderer at tennisbanen vil udgøre et fremmedelement i landskabet. En tilladelse 

kan endvidere skabe unødig præcedens.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til det ansøgte 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Et flertal ønsker at meddele tilladelse. Pia Karlsen tiltræder indstillingen.  

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Bilag (dok.nr.46880/11) 
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20. Projektforslag om transmissionsledning fra Hørby 

Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk 

 

Sagsfremstilling 

Hørby Varmeværk har fremsendt projektforslag om transmissionsledning fra Hørby 

Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk.  

Projektforslagets formål er, at sikre en optimal udnyttelse af produktionsanlæggene 

på de tre værker. Projekt forslaget udviser en positiv samfundsøkonomi og de 

energi- og miljømæssige konsekvenser er ligeledes positive, da der er en 

besparelse i udledning af CO2.  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas I/S, jf. ovennævnte 

bekendtgørelse. HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod 

projektforslaget. HMN Naturgas I/S mener, at projektforslaget skal godkendes efter 

§ 15 i ovennævnte bekendtgørelse og ikke efter § 6 og § 8, som det fremgår af 

projektforslaget. Argumentet er, at der sker et ændret brændselvalg fra naturgas til 

biomasse, når Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk modtager varme 

fra Hørby Varmeværk. 

Hørby Varmeværk konsulent, COWI har kommenteret indsigelse fra HMN Naturgas 

I/S. § 15 vedrører kun etablering af nye varmeproduktionsanlæg, hvor nærværende 

projektforslag ikke omhandler etablering af nye vamreproduktionsanlæg, men blot 

sikrer en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af eksisterende 

produktionsanlæg, dvs. der sker ikke en udvidelse af produktionskapaciteten for 

biomassevarmen. Dette er ikke at betragte som ændret brændselsvalg. 

Projektforslaget er udarbejdet efter § 6 og § 8, hvor § 6 vedrører overholdelse af 

generelle krav i Varmeforsyningsloven og § 8 vedrører godkendelse af 

transmissionsnet uanset områdeafgrænsningen. 

Hørby Varmeværk, Østervrå Varmeværk, Thorshøj Kraftvarmeværk, HMN 

Naturgas I/S og Center for Teknik og Miljø har afholdt møde og diskuteret, hvilke 

paragraffer projektforslaget skal godkendes efter, uden at der blev enighed om 

dette. 

Center for Teknik og Miljø er af den opfattelse, at projektforslaget er udarbejdet 

efter de korrekte paragraffer i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for 

kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 og Frederikshavn 

Kommune kan godkende projektforslaget.  

HMN Naturgas I/S har meddelt Frederikshavn Kommune, at det ikke kan 

udelukkes, at de påklager Frederikshavn Kommunes afgørelse til 

Energiklagenævnet, såfremt Frederikshavn Kommune godkender projektforslaget.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 
projektforslaget godkendes 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

VS: Projektforslag for transmissionsledning - Projektforslag for transmissionsledning fra Hørby 

Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk, 18 nov 2010.pdf  (dok.nr.140771/10) 

Indsigelse fra HMN Naturgas I/S den 22. december 2010 (dok.nr.49189/11) 

COWÍ s kommentarer til indsigelse (dok.nr.49326/11) 
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21. Til- og ombygning af bevaringsværdigt hus på ejendommen 

Kjeldergangen 3, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og miljøudvalget behandlede senest sagen på mødet den 5. april 2011 og 

besluttede, at "udvalget ønsker at godkende et projekt der overholder de 

arealmæssige rammer". Center for Teknik og Miljø modtog efterfølgende den 16. 

april 2011 et revideret projekt i henhold til udvalgets beslutning.  

Projektet er nu tilrettet for så vidt angår de arealmæssige rammer jf. lokalplanenes 

§ 7.1 der fastsætter en bebyggelsesprocent på maks 35 % og for det bebyggede 

areal på maks. 20 %.   

Til gennemførelse af det senest reviderede projekt skal der fortsat dispenseres fra 

lokalplanen for så vidt angår - afstand til naboskel og for placering af 

påbygning/udskud.   

I forbindelse med behandlingen af det sidste projekt (af 16. marts 2011) blev der 

gennemført en naboorientering ved 6 naboer og vi fik svar fra en nabo. Det 

indgåede svar fremgår af bilaget og var positivt.    

Plangrundlag   

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA. 

B.02.01.01 udlagt til åben lav boligbebyggelse/helårsboliger. Herudover er 

ejendommen omfattet af lokalplan SKA, 242.B  

I henhold til lokalplanen er ejendommens hovedbygning optaget som 

bevaringsværdigt længehus jf. kortbilaget og er i SAVE registreringen tildelt en 

bevaringsværdi på 4.  

Dispensationer fra lokalplanen  

Det aktuelle projekt (16. april 2011) kræver følgende dispensationer fra 

bestemmelserne i lokalplan SKA,242.B  

De generelle bestemmelser:  

 § 7.8 skal bygninger placeres 2,5 m fra naboskel - det aktuelle hus(et af to 

sammenbyggede huse med fællesbrandmur) ønskes udvidet på begge 
sider med 1,5 m - ved den fælles brandmur/skel. 

For længehuset: 

 § 9.1 skal påbygninger/udskud holde en afstand på mindst 3 tagstens 

bredde fra gavlfacaden - det ansøgte påbygning/udskud ønskes opført 
direkte op til den fælles brandmur.  

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 formål- og anvendelsebestemmelserne, der er 

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

bebyggede arealer m.v.  

Renoveringens omfang 

Den aktuelle ejendom ombygges væsentligt jf. dagsordensteksten fra sidste 
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udvalgsbehandling   

" den aktuelle sag ombygges ejendommen væsentligt og jf. det ansøgte 

bibeholdes kun 3 ydervægge efter endt nedbrydning - de to gavle og nordfacaden 

jf. tegning nr. 08. Tagkonstruk tionen nedbrydes og forhøjes efterfølgende med ca. 

1 m for at tilvejebringe brugbare rumhøjder.  

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 ak tuelle tilfælde vil der efter det oplyste blive bevaret 3 

ydervægge og på denne baggrund vurderes ombygningen som en renovering. 

Det bemærkes hertil, der i sagen vil være tale om et grænsetilfælde."  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 det ansøgte projekt af 16. april 2011 imødekommes og der udstedes 
byggetilladelse  

 der gennemføres ikke ny naboorientering - grundet det reducerede projekt 
og svar fra sidste høring  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Til- og ombygnig af bevarinsgsværdigt hus på ejendommen Kjeldergangen 3, 9990 Skagen 

 (dok.nr.37236/11) 

Revideret projekt jf  PMU beslutning - Kjeldergangen , Skagen (dok.nr.44617/11) 

Naboorientering retur fra Kjeldergangen 7.pdf  (dok.nr.35440/11) 
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22. Bådhal, Sildevej 18, Strandby 

 

Sagsfremstilling 

Der ansøges om opførelse af en bådhal med dimensionerne 72 m x 37 m x 13,2 m 

(længde x bredde x højde) på Sildevej 18 i Strandby. Bygningen orienteres med 

gavlen mod Sildevej.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan 03.11.01. Ifølge lokalplanens  § 4.3 må 

bygningshøjden ikke overstige 10,5 meter - dog med bemærkning om at en større 

højde kan tillades for visse bygningsdele hvis virksomhedens drift m.v. 

nødvendiggør dette.  

S/I Strandby Fiskerihavn anbefaler det ansøgte, henvisende til, at der kan 

konstateres en stigende efterspørgsel efter bygninger som kan rumme de større 

lystfartøjer op til 25-30 m og som i dag må afvises. Hertil suppleres, at der til 

opbevaringen af bådene følger afledte vedligeholdelses og klargøringsopgaver som 

kan være medvirkende til at  understøtte havnens generelle virksomhed.  

Det ansøgte forudsætter en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om 

udformning og ydre fremtræden. Det ansøgte vurderes ikke at stride mod planens 

principper og dispensationen kan begrundes i nødvendige driftsforhold.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. planlovens §19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en 

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (primært 

anvendelses- og formålsbestemmelserne) 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles dispensation til det ansøgte.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

VS: Principiel ansøgning om opførelse af bådhal i strandby - ny hal i strandby på havnen Model 

(2).pdf (dok.nr.39401/11) 

VS: Principiel ansøgning om opførelse af bådhal i strandby - ny hal i strandby på havnen Model 

(1).pdf (dok.nr.39403/11) 

Sildevej_18 (dok.nr.46866/11) 

Kommentarer (dok.nr.55476/11) 
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23. Ansøgning om tilladelse til opførelse af hytter, Napstjert 

Mose Vej 6, Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af 2 

hytter til udhus- og overnatningsformål samt at udvide anvendelse af 2 eks. hytter 

fra udhus til udhus- og overnatningsformål på ovennævnte ejendom. Hytterne 

ønskes opført som en samlet klyngebebyggelse umiddelbart  vest for eks. 

driftsbygning. Der er tale om standard bjælkehytter med tagpap på hver  9,6 

m2 uden installationer.   

Formålet med at etablere hytterne er at disse skal benyttes som saddelrum i 

vinterperioden og til soveposepladser for 2-4 personer i forbindelse med 

rideferieophold på stedet om sommeren, hvor der desuden drives   stutteri og er 

givet tilladelse til rideskole- og ridepension.  
 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende i landzone  og det ansøgte 

kræver en landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1, idet der er tale om 

opførelse af ny bebyggelse og ændret anvendelse af eks. bebyggelse som bl.a. 

skal benyttes  til overnatning i forbindelse med rideferieophold.  

Et af hovedhensynene med planlovens landzonebestemmelser er at hindre, at der i 

det åbne land opføres ny og spredt bebyggelse som ikke er nødvendig for driften til 

landbrug, skovbrug- eller fiskerierhvervet.  

I forhold til anden anvendelse åbner planloven dog mulighed for, at udnytte 

overflødiggjorte driftsbygninger til  foreksempel indretning af ferielejligheder.    

Ansøger oplyser, at samtlige eksisterende driftsbygninger indgår i landbrugsdriften 

og der er således ikke mulighed for at indrette ansøgte i overflødiggjorte 

driftsbygninger.  

Med udgangspunkt i ovennævnte hovedhensyn i planloven skal der konkret tages 

stilling til,  hvorvidt det ansøgte vil påvirke de landskabelige- og naturmæssige 

interesser i området.  

Ansøgte bebyggelse vurderes  ikke,  at påvirke det landskabelige negativt, 

idet bygningerne gives en placering umiddelbart i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse og der via landzonetilladelsen kan stilles særlige vilkår som bl.a. kan 

sikrer at bygningerne fremstår i et afdæmpet og tilpasset udtryk.   

Samtidig vurderes det, idet der kun er tale om overnatning, at den mere intensive 

benyttelse af bygningerne og området vil være så begrænset og lokal,  at dette ikke 

vil påvirke landskabet væsentligt og ikke vil have negative konsekvenser i forhold til 

§ 3 beskyttede naturtyper og Natura 2000. Dette skal også ses i forhold til, at der 

tidligere er meddelt tilladelse til ridning og rideundervisning for turister samt 

en anvendelse af de eksisterende faciliteter til hestepension.  

Der er således i den konkrete sag tale om helt særlige forhold, idet der ikke er tale 

om opførelse af nye sommerhuse, men alene er  tale om overnatningsmulighed i 

bygninger som ikke opnår nogen form for installationer som kunne gøre 

bygningerne egnet til egentlig og længerevarende beboelsesophold, men 

bygninger  som kan sammenlignes med primitive sheltersanlæg.     

Naturstyrelsen oplyser, at da hytterne er under 25 m2 og iøvrigt, da der er oplyst 

bespisningsmulighed,  vil en benyttelse til det ansøgte ikke kræve erhvervsmæssig 

udlejningstiladelse, jf. sommerhusloven.  
Det ansøgte vil kræve en byggetilladelse.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10375 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der igangsættes en procedure for meddelse af landzonetilladelse til 
ansøgte anvendelse af hytter til overnatningsformål.    

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Ansøgning - 20110531143442822.pdf  (dok.nr.56733/11) 

Supplerende ansøgningsmateriale REV - 20110531143233037.pdf (dok.nr.56731/11) 

Hytte  (dok.nr.124471/10) 
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24. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.03.01.01 og 

kommuneplantillæg 09/25 - hotel og ferielejligheder, Vestre 

Strandvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog den 28. februar 2011 lokalplanforslag SKA.F.03.01.01 og forslag til 

kommuneplantillæg 09/25 for Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej, Skagen med 

henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 hotelferielejligheder og i stedet indrette 

disse til 25 ferielejligheder. Bygningskomplekset vil herefter rumme 23 

hotelværelser og 25 ferielejligheder foruden restaurant. Der er til byggeriet  indrettet 

p-kælder. 

  

Forslaget har været offentliggjort i perioden 9. marts - 4. maj 2011. Der er modtget 

3 indsigelser/bemærkninger til forslaget, som behandlet i indsigelsesnotat af 10. 

maj 2011. indsigelserne giver anledning til, at der tillades indrettet én helårsbolig til 

brug for personale, der er tilknyttet driften.  

 

Indstilling 

Direktøren  med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 

Lokalplan SKA.F.03.01.01 og Kommuneplantillæg 09/25 vedtgaes endeligt 
med ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af 10. maj 2011. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

lokalplan SKA.F.03.01.01 Hotel og ferieboliger Vestre Strandve, Skagenj - Lp Vestre Strandvej Skagen 

240511.pdf (dok.nr.54292/11) 

Indsigelsesnotat SKA.F.03.01.01 Vestre Strandvej.docx (dok.nr.49617/11) 

dagsordenspunkt - Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej 

28, Skagen.docx (dok.nr.8074/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/359 

 Forvaltning: U & E 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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25. Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg 

med VVM-redegørelse for vindmøller ved Kragelund 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund samt forslag til 

kommuneplantillæg nr. 09.26 med VVM-redegørelse og miljøvurdering har været 

fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. marts 2011 til den 4. maj 2011.  

Kommunen har ikke modtaget indsigelser i løbet af offentlighedsfasen. Dog har 

Naturstyrelsen efterspurgt en planlægningsmæssig begrundelse for møllernes 

placering inden for kystnærhedszonen samt møllernes påvirkning af 

kystlandskabet. Henvendelsen fra Naturstyrelsen har medført, at der, i forhold til 

den tidligere offentliggjorte miljørapport, er indføjet følgende afsnit i miljørapportens 

afsnit om kystlandskabet:  

”Dette understøttes af, at der i forbindelse med udarbejdelse af visualiseringerne af 

møllerne, ikke er fundet steder langs kysten, herunder langs Solsbækvej, hvorf ra 

møllerne forventeligt vil kunne ses. Dette skyldes primært den markante 

terrængradient i form af Stenalderhavets kystlinie som sk juler møllerne.”  

Der har i løbet af offenlighedsfasen været afholdt et offentligt møde. Mødet blev 

afholdt sammen med bygherres offentlige møde iht. VE-lovens værditabsordning 

på bygherres ejendom. På mødet fremlagde kommunen lokalplanen,  og 

redegjorde forholdet til den kommende temaplan for vindmøller i hele kommunen.  

Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opstilles 3 stk. vindmøller med 

totalhøjde på maksimalt 107 meter i forbindelse med ejendommen Kragelund 

på Østkystvejen 4 i Sæby.  Det er dog en forudsætning for møllernes opsætning, at 

3 stk. eksisterende møller i området nedtages forinden.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 

SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund  samt kommuneplantillæg nr. 
09.26 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt inkl. 
ovenstående ændring i miljørapportens afsnit om kystlandskabet i forhold til 
det tidligere offentliggjorte. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

LP-SAE.T.04.13.01(PMU07.06.11).pdf (dok.nr.54966/11) 

KPT09.26(PMU07.06.11).pdf  (dok.nr.54965/11) 

Miljørapport_Kragelund_juni2011.pdf  (dok.nr.51614/11) 

Appendiks1_final.pdf  (dok.nr.8899/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6025 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Appendiks2_final.pdf  (dok.nr.8902/11) 

Appendiks3_final.pdf  (dok.nr.8903/11) 

Appendiks4_final.pdf  (dok.nr.8907/11) 

Appendiks5_final.pdf  (dok.nr.8909/11) 
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26. Forslag til vindmølletemaplan 

 

Sagsfremstilling 

Under arbejdet med Kommuneplan 2009-2020 blev det besluttet af Plan- og Miljøudvalget, at der efter 

vedtagelse af kommuneplanen skulle igangsættes planlægning for placering af landbaserede vindmøller i 

Frederikshavn Kommune.  

Center for Teknik og Miljø har med baggrund heri udarbejdet et forslag vindmølletemaplan.  

I planen udlægges 5 nye vindmølleområder med tilhørende rammebestemmelser. Områderne er hver 

især miljøvurderet og fundet egnet til opstilling af min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m. 

Forslaget til vindmølletemaplan indeholder desuden retningslinjer for opstilling af husstandsmøller, mini- 

og mikrovindmøller. 

Den samlede vindmølletemaplan er webbaseret og kan ses på:  

http://frederikshavn.odeum.com/dk/kommuneplantillaeg/forslag/vindmoellet

emaplan.htm 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 forslaget til vindmølletemaplan fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på 
vedtagelse som forslag og efterfølgende udsendelse i offentlighedsfase i perioden fra medio juli til 

ultimo september 2011.  
 der afholdes borgermøde i Sæby den 25. aug. 2011 kl. 19.00 .  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Anders en 

 

Bilag 

Oversigskort med vindmølleområder (dok.nr.54212/11) 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/168

13 

 Forvaltning: CT

M 

 Sbh: LEMR 

 Besl. 

komp: PMU/ØU/

BR 
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27. Planlægning for Lille Strand, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på møde den 28. september 

2010 igangsatte Teknisk Forvaltning den 17. november 2010 foroffentlighedsfasen 

for ny planlægning for Lille Strand i Skagen. Med det formål at indkalde idéer og 

forslag til planlægningen, blev der offentliggjort en folder hvor projektidéen for et nyt 

lokalcenter med butiks- og boligbebyggelse er præsenteret. I samarbejde med 

bygherres rådgiver blev projektidéen præsenteret på et offentligt møde, med ca. 

125 deltagere, på Color Hotel i Skagen den 9. december 2010.  

  

Ved foroffentlighedsfasens udløb den 15. december 2010 havde forvaltningen 

modtaget 38 bemærkninger eller indsigelser, der er resumeret i det notat der er 

vedlagt dagsordenen som bilag. Nogle borgere har indsendt bemærkninger af flere 

omgange. Bemærkninger mm. kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn:  

 Det er ulovligt at etablere butikker i Vesterby. Butikker skal ligge i Skagens 

bymidte og ikke i Vesterby.  

 Der er ikke behov for flere butikker i Skagen. Der står i forvejen mange 
tomme butikslokaler.  

 Den foreslåede vejadgang fra Fabriciusvej er ikke gennemtænkt. 
Vejadgangen bør etableres fra rundkørslen på Hans Braghs Vej. Hvis det 
fastholdes at vejadgangen skal være fra Facriciusvej skal det sikres, at 

lastbiler ikke kan køre fra Sct. Laurentii Vej og mod syd ad Fabriciusvej til 
bebyggelsens parkering og vareindlevering.  

 Med en bebyggelsesprocent på 75 og et byggeri i 10,5 m højde lægges 

der, i forhold til omkringliggende byggeri, op til alt for tæt og højt byggeri. Et 
byggeri i 10,5 m højde vil opleves højere set fra Jens Fages Vej, fordi 
terrænet falder 2 m fra syd mod nord.  

 Et byggeri der indeholder en forretningsbase på 4 m højde og yderligere 
1½ etager med boliger ovenpå kan ikke holdes under 10,5 m.  

 Byggeriets arkitektur er ikke i overensstemmelse med Vesterbys 
bevaringsværdige kulturmiljø og byens byggeskik.  

 Der er ikke behov for flere boliger i Skagen. Der står i forvejen mange 
tomme boliger.  

 Et boligbyggeri så tæt på Karstensens Skibsværft – en af Skagens største 
arbejdspladser – kan medføre, at områdets nye beboere klager over 

værftet aktiviteter. Det kan medføre, at værftet pålægges skærpede 
miljøkrav og deraf følgende udgifter.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at ejendommens ejer 

meddeles, at 

 det fremtidige byggeri ikke kan indeholde et lokalcenter med butikker, men 
alene kan indeholde boliger  

 ejendommen kan udnyttes op til 80 %  

 der kan etableres vejadgang til byggeriet fra Fabriciusvej alternativt fra 
Hans Baghs Vej  

 det, hvis der etableres indgang til boligerne fra Vester Strandvej, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10569 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/BR 
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skal sikres, at der ikke opstår konflikter mellem de der færdes på 

fællesstien på Vestre Strandvej - Nordsøstien - og beboerne i den nye 
bebyggelse - alternativt at der som en del af byggeriet skal etableres et 
egentligt fortov og en egentlig cykelsti adskilt af en kantsten  

 sokkelkoten fastsættes til min. 2,5 m DVR90  

 bygherrer, som en del af den kommende planlægning, skal lade udarbejde 
en visualisering af det påtænkte byggeris påvirkning af kystlandskabet  

 det, som en del af den kommende planlægning, skal sikres og 
dokumenteres, at støjniveauet på boligernes udendørs opholdsarealer og 
støjniveauet inden døre, som følge af erhvervsaktiviteterne på 
havnearealerne, ikke overstiger Miljøministeriets vejledende 

grænseværdier  
 lokalplanlægningen igangsættes på foranstående grundlag 

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Sagsfremstilling og beslutning fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 28. 09. 2010, Ny planlægning med 

henblik på bolig- og butiksejendom Vestre Strandvej 46, Skagen (dok.nr.115497/10) 

Indsigelsesnotat pba. foroffentlighedsfase (dok.nr.154008/10) 
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28. Masterplan for Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Handelsstandsforening, Foreningen By & Land samt Skagen 

Erhvervsforening stod den 13. januar 2011 bag et borgermøde i Skagen om byens 

fremtidige udvikling. På mødet deltog ca. 800 borgere, der via 1300 "post -it"-sedler 

gav deres mening til kende. De arrangerende foreninger har efterfølgende uddraget 

essensen af tilkendegivelserne og henvendt sig til kommunen med et ønske om, at 

kommunen igangsætter udarbejdelse af en masterplan for Skagen, der skal tage 

udgangspunkt i og hensyn til skagboernes tilkendegivelser. Foreningerne ønsker, 

at masterplanen skal indeholde følgende:  

  

 Sammenhængende visioner og ambitioner for Skagens udvikling frem mod 

2020  

 En helhedsorienteret retning og ramme for Skagens udvikling, hvor både 

erhverv, bosætning, arbejdsmarked, uddannelse og byudvikling mm. ses i 
en tæt sammenhæng  

 En beskrivelse af konkrete retningslinjer for byudvikling, for eksempel 
byudviklingsretninger, byomdannelse, trafik, arkitektur og landskabsforhold  

  

Det er opfattelsen i Udvikling og Erhverv, at masterplanen skal tage udgangspunkt i 

tilkendegivelserne fra borgermødet og udarbejdes i samarbejde med de 

initiativtagende foreninger og andre interessenter fra Skagen. Det er hensigten, at 

der med planen skabes konsensus imellem borgere og byråd om den fremtidige 

udvikling af Skagen. 

  

Det er også opfattelsen, at masterplanen skal betragtes som en virksomhedsplan 

for Skagen, der med udgangspunkt i de særlige udfordringer, der kendetegner 

byen, skal indeholde byrådets og borgernes holdninger og anvisninger til, hvordan 

byen kan og ønskes udviklet. Planen skal særligt fokusere på, hvordan 

eksisterende muligheder i byen kan udnyttes til at udvikle byen som et bæredygtigt 

helårssamfund. Planen skal sikre balance imellem udvikling af turisme og 

mulighederne for opretholdelse af et helårssamfund. Det er hensigten, at 

planen overfor kommende investorer skal bidrage til at tydeliggøre, i hvilken retning 

borgere og byråd ønsker byen udviklet og dermed skabe sikkerhed for, på hvilket 

grundlag, investeringerne foretages.  

  

Det anbefales, at der nedsættes en dialoggruppe bestående af repræsentanter fra 

foreninger og interessenter fra Skagen samt Frederikshavn Kommune. Forslag til 

gruppens sammensætning fremgår af bilag. Dialoggruppen skal følge og diskutere 

udarbejdelse af masterplanen. Der bør desuden nedsættes en politisk følgegruppe 

med deltagelse af borgmester og repræsentanter fra Plan- og Miljøudvalget.      

      

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5019 

 Forvaltning: U & E 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller,  at  

 der igangsættes udarbejdelse af masterplan for Skagen  

 der nedsættes en dialoggruppe til at følge og diskutere udarbejdelse af 

masterplanen  

 der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af borgmester og 
repræsentanter fra Plan- og Miljøudvalget    

 udvalget og følgegruppe tager stilling til organisering, proces og 
finansiering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. Følgegruppen består af borgmester og hele Plan - og 

Miljøudvalget. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

Brev til Frederikshavn Kommune - Resultat af borgermøde i Skagen.pdf  (dok.nr.56454/11) 

Bilag 2a - Sammenfatningen af alle udsagn.pdf  (dok.nr.56461/11) 

Bilag 2b - Lang- og kortsigtede ønsker og krav.pdf  (dok.nr.56462/11) 

Sammensætning af dialoggruppe (dok.nr.56797/11) 
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29. Orienteringssag - Autoophug Mariendalsvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om status på sagen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Til orientering.  

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1486 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: PMU 
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30. Efterretningssag - Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i januar 2010 meddelt afslag på en ansøgning om 

opførelse af et nyt sommerhus på Møjen 26 i Bratten som delvist var ansøgt 

placeret indenfor lokalplanens byggelinie mod havet.  

Afslaget blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger. Nævnet har nu 

stadfæstet kommunens afslag. I afgørelsen præciserer nævnet, at enhver 

dispensation til byggeri søværts planens byggelinie er ulovlig. Der har i området 

været en praksis for efter en konkret vurdering at meddele mindre tilbygninger til 

eksisterende bebyggelse, selv om bebyggelsen var placeret indenfor lokalplanens 

byggelinie mod havet. Konsekvensen af nævnets afgørelse er, at kommunen ikke 

fremover kan meddele dispensationer til byggeri søværts lokalplanens byggelinie 

mod havet. Skal der tillades byggeri søværts linien, kan det kun ske ved 

udarbejdelse af ny lokalplan. Tilsvarende gør sig gældende for lokalplanen for 

sommerhusområdet i Napstjert – lokalplan FRE.18.02.01 ”Napstjert”, der juridisk 

set er opbygget på samme måde.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Til efterretning.  

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12105 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

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

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Paul Rode Andersen 
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