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1. Grønholt Skydebaner, Frederikshavn 

 

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 overskrider 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 støjniveauet stadigt er højt og finder ikke at de 

udførte støjdæmpende foranstaltninger har hjulpet i forhold til s tøjgenerne. 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 

påvise fejl i den akkrediterede støjberegning.  

 
 Åben sag 
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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. 

I forbindelse med Plan- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2011, blev der i dialog 

med naboerne og Forsvaret foretaget en besigtigelse af skydebane og omgivelser.  

Plan- og Miljøudvalget besluttede efterfølgende, at udsætte behandlingen af sagen 

til mødet i august. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

naboernes klage afvises med henvisning til  

         den gennemførte akkrediterede støjberegning viser at den maksimale 

støjbelastning fra Grønholt Skydebaner ikke overskrider den fastsatte 

støjgrænse i miljøgodkendelsen og  

         supplerende udredninger ikke har kunnet påvise fejl i den akkrediterede 

støjberegning  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Udvalget vedtog at anmode forsvaret om at foretage en støjmåling med henblik på 

verificering af den akkrediterede støjberegning.  
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2. Fornyelse af servicebygninger på campingpladsen 

Bøjlevejen 21, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt søger på vegne af ejer om tilladelse til at forny campingpladsens ældste 

servicebygninger Den nye bygning skal have samme beliggenhed som nu, dvs. ud 

mod Bøjlevejen.  

Servicebygningerne indeholder information, købmand, grillbar, forskellige 

opholdsrum, toiletter og bad, køkken, vaskeri og lager samt bolig for ejer.  

  

Første etape med toiletter, bad, køkken, vaskeri og opholdsrum samt lager ønskes 

opstartet dette efterår, så snart sæsonen er slut. Et par år senere følger anden 

etape med information, købmand, grillbar og opholdsrum samt bolig for ejer.  

  

Nybygningen tænkes opført som en trelænget gård i 1½ etage med pudsede 

facader og tagpaptag. Mellem længerne skal indrettes et nyt terrasseområde til 

brug for campisterne.   

Den nuværende servicebygning har et samlet etageareal på knap 1.100 m
2
. 

Nybygningen påtænkes at få et etageareal på ca. 1.000 m
2
, hvoraf 1. etape udgør 

ca. 640 m
2
. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.F.05.02 og omfattet af 

landzonelokalplan nr. 53-S.29. Lokalplanen indeholder ingen bonusvirkning.  

Af lokalplanen fremgår, at området kun må anvendes til campingplads med 

tilhørende faciliteter som beboelse, information, kiosk, toilet og anlæg, der har 

naturlig tilknytning til campingpladsen.  

  

Naboorientering  til omboende og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur har 

ikke givet anledning til bemærkninger.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse 

af en ny lokalplan.  

Jf. Lov om planlægning § 35 må der i landzone ikke opføres ny bebyggelse uden 

tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan nr. 53-S.29 har til formål at fastholde den eksisterende campingplads 

beliggende ved Batterivej(nu Bøjlevejen) samt, at gøre det muligt at udvide den 

eksisterende campingplads.  

Under anvendelsen står anført den maksimale kapacitet for område A 

den eksisterende plads og område B, der er udvidelsen. Indenfor område B er der 

udlagt et byggefelt, hvor der kan opføres servicebygninger samt indrettes parkering 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6121 

 Forvaltning: CTM 
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 Besl. komp: PMU 
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til campingpladsens behov - vel underforstået det behov, der måtte være til brug for 

den nye del af campingpladsen. 

Denne bestemmelse om byggemuligheder præciseres yderligere i kap. 7.1, hvoraf 

fremgår, at bebyggelsen skal placeres indenfor det på vejledende dispositionsplan 

viste byggefelt. 

  

Lokalplanen forholder sig ikke til evt. fornyelse af de eksisterende servicebygninger 

til servicering af den oprindelige campingplads. Lokalplanen hindrer ikke 

videreførelse af eksisterende lovlig brug af disse bygninger, men til nybyggeri er 

der kun udlagt et byggefelt langt herfra.  

  

Det er Fagcenterets vurdering, at lokalplanen ikke har haft til  hensigt at hindre 

fornyelse af de nuværende servicebygninger. Endvidere vil det driftsmæssigt  være 

overordentligt vanskelig at placere information med gæstemodtagelse i byggefelt 

midt inde på campingpladsen.  

På den baggrund vil Fagcenteret foreslå, at projektets etape 1 søges realiseret ved 

dispensation fra byggefeltet og landzonetilladelse til ny servicebygning med ca. 

samme beliggenhed som nuværende samt, at denne tilladelse følges op af ny 

lokalplan, der tilgodeser den fremtidige udvikling af campingpladsen. Gældende 

lokalplan er fra 1987 dvs. knap 25 år gammel. Ny lokalplan forestås af ansøger. 

Campingpladsen ligger i dag i landzone med byzonearealer mod syd og vest og 

sommerhusområde mod nord. Arealet øst for Bøjlevejen er omfattet af Grenen 

fredningen. Senest er arealet lige syd for pladsen gennem lokalplan overført til 

byzone.  

Det bør overvejes om ikke en ny lokalplan skal overføre campingpladsen til byzone 

alternativt, at lokalplanen tillægges bonusvirkning for herigennem at lette 

sagsbehandlingen i forbindelse med nybyggeri og andre tiltag på pladsen.   

  

 

Indstilling 

Direktøren  med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

 der principielt meddeles tilladelse til realisering af servicebygningen etape 

1 indenfor rammerne af gældende lokalplan, herunder landzonetilladelse  

 der igangsættes ny planlægning for campingpladsen med henblik på at 
sikre fremtidig udvikling. Denne planlægning forestås af ansøger. 
Zonestatus afklares nærmere med ansøger. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.80302/11) 

Ansøgning med projekt.pdf (dok.nr.67840/11) 
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3. Mandskabsfaciliteter på Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Havn har fremsendt henvendelse om behov for mandskabsfaciliteter til 

brug for projektarbejdere/løsarbejde eksempelvis i fiskeindustrien i silde sæsonen 

og ved større projekter i værftsindustrien.  

Havnen ser et behov for at give virksomheder muligheden for at foretage midlertidig 

indkvartering i forbindelse med konkrete projektarbejder, også under hensyntagen 

til de særlige forhold, der gælder for anden indkvartering i Skagen i dele af året.  

Skagen Havn har beskrevet et forslag til under hvilke betingelser en sådan 

indkvartering kunne foregå.  

 Midlertidig beskæftigede, projekttilknyttede medarbejdere må alene have 

ophold i faciliteterne under projektets udførelse og maksimal 3 måneder fra 
1. indflytningsdag 

 Virksomheden er forpligtiget til at sikre, at faciliteterne kun anvendes som 

anført.  

 Virksomheden fører daglig logbog med oplysninger om, hvem der opholder 
sig i faciliteterne.  

 Faciliteterne må ingensinde anvendes af egne, faste medarbejdere.  

 Virksomheden er ansvarlig for samtlige hygiejniske og forsynings- og 
afløbsmæssige forhold.  

Havnen foreslår, at forholdet drøftes på ny i løbet af 1. halvår 2013 med henblik på 

evaluering af den etablerede ordning.  

Det planmæssige grundlag for Skagen Havn indeholder generelt bestemmelser, 

der søger at hindre anvendelse til boligformål og lignende af hensyn til Havnens 

forskelligartede virksomheder.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I forbindelse med planlægning for de centrale dele af Skagen Havn, er det meget 

klart tilkendegivet, at Skagen Havn skal fastholdes som en erhvervshavn.  

Det er derfor afgørende, at enkelte virksomheders behov for etablering af særlige 

mandskabsfaciliteter som beskrevet i Havnens ansøgning ikke må påvirke havnens 

udvikling som erhvervshavn. 

Indkvarteringsfaciliteterne må kun anvendes at den enkelte medarbejder kortvarig, 

men selve faciliteten er som sådan ikke kun kortvarig. Fac iliteten skal derfor 

indrettes således, at gældende krav i byggeloven overholdes, herunder i 

særdeleshed brand- og sikkerhedsmæssige forhold.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Etablering af midlertidig indkvartering i forbindelse med virksomheder på Skagen 

havn vurderes miljømæssigt problematisk, idet det kan føre til konflikter på havnen 

og skærpe støjgrænserne for virksomhederne i en grad, der gør det vanskeligt at 

drive støjende virksomhed. Samtidig vil de indkvarterede medarbejdere blive 

påvirket af en vis diffus lugt- og luftforurening.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller,  

 sagen til drøftelse.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5211 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Pia Karlsen, Paul Rode Andersen og Erik Sørensen kan ikke tiltræde ansøgningen.  

John Christensen og Jens Hedegaard Kristensen tiltræder ansøgningen.  

John Christensen begærer sagen i byrådet.  

 

Bilag 

Ansøgning om mandskabsfaciliteter på Skagen Havn (dok.nr.56529/11) 
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4. Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og 

Algade 4, Sæby, genoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. februar 2011, at et projekt på 

ovennævnte ejendomme skal tage udgangspunkt i følgende rammer:  

 ny bebyggelse skal respektere den bevaringsværdige bebyggelse, gårdrum 

og det kulturhistoriske miljø.  

 bygningen med bevaringsværdien 7 langs østskel kan erstattes af en ny 
bygning med samme bygningsform og højde som eksisterende bygning, 

herunder en fastholdelse af det eksisterende vejforløb.  

 bebyggelsen i den sydlige del kan udformes med 1½ etage mod øst og 2 ½ 
etage mod vest. 
  

Fra ansøger er nu modtaget projekt med etapeopdelt bebyggelsesplan for 

ovennævnte ejendomme.  

Etape 1 omfatter 2½ etages bebyggelse med 9 plejeboliger på ejendommen 

Søndergade 11. Denne opføres som købstadsbebyggelse med gule facader, 

sprodsede vinduer og vingetegl. Der anlægges 10 parkeringspladser ud mod 

adgangsvejen til den offentlige parkeringsplads og fælles opholdsareal nord for 

bebyggelsen.  

Der er aftalt magelæg med naboen således, at ejendommen fremtidig får et 

grundareal på 636 m
2
. Fremtidigt etageareal 740 m

2
 svarende til en 

bebyggelsesprocent på 116 %. 

Etape 1 forventes at kunne realisering indenfor rammerne af lokalplan nr. 4.56.0 

med henblik på snarlig detailprojektering og byggestart.    

  

Etape 2 omfatter 1½ etages bebyggelse med 4 boliger på ejendommen Algade 4´s 

sydlige del opført i samme byggestil som 1. etape.  

Endvidere ønskes nuværende ikke bevaringsværdi g bebyggelse langs østskel 

nedrevet og erstattet af ny rækkehusbebyggelse med 4 boliger, i alt 405 m
2
. Disse 

boliger opføres i 1 etage med hvide pudsede facader og paptag. Det eksisterende 

sidehus langs vestskel bevares. 

Endelig ønskes der tilbygget en frontispice mod syd på det fredede forhus, Algade 

4, for at forbedre adgangsforholdene til de eksisterende lejligheder. Frontispicen 

udføres i samme byggestil som forhuset. 

For etape 2 anmodes om tilkendegivelse af, om skitserede projekt kan danne 

grundlag for udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen i samarbejde med 

Kommunen.  

  

Med hensyn til adgangsforhold vejforsynes etape 1 fra adgangsvejen til den 

offentlige parkeringsplads og etape 2 dels fra samme vej og dels fra Algade. Den 

eksisterende passage fra Algade i nord til parkeringspladsen og videre til 

Gasværksvej er bibeholdt. 

Ejendommene Algade 4 og Søndergade 11 er beliggende i kommuneplanens 

område SAE.C.01.20 og for ejendommen Algade 4 omfattet af Byplanvedtægt nr. 

10 Sæby Bykerne og lokalplan nr. 4.01.0 og for ejendommen Søndergade 11 

lokalplan nr. 4.56.0.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/4063 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Forhuset Algade 4 er fredet og sidehuset mod vest er bevaringsværdig. Jf. 

Kulturarvsstyrelsen har den bevaringsværdien 3.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse 

af en ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Det fremsendte projekt for ny bebyggelse på ejendommene Algade 4 og 

Søndergade 11 opfylder som princip de rammer som Udvalget 
besluttee

 at lægge til 

grund for ny bebyggelse på disse 2 ejendomme.  

Gårdrum med vejforløb er bibeholdt og bebyggelsens omfang og arkitektur er søgt 

tilpasset den omkringliggende bebyggelse.  

  

Etape 1 beliggende Søndergade 11 er omfattet af lokalplan nr. 4.56.0 delområde 

19. Af lokalplanen fremgår, at byggeriet skal udføres som sluttet bebyggelse i 

gadelinien mod Søndergade og Algade. Søndergade 11 var ikke en selvstændig 

ejendom på tidspunktet for lokalplanens godkendelse, men en del af 

facadeejendom mod Søndergade. Lokalplanen indeholder derfor ikke umiddelbart 

bestemmelser for bebyggelse på bagvedliggende ejendomme.  

Lokalplanen stiller krav om, at 20 % af grundarealet indrettes til opholdsareal. Her 

ca. 75 m
2
 nord for bebyggelsen mod et krav på ca. 125 m

2
. Endvidere kan den 

påtænkte parkering, med direkte adgang til ensrettet vej fra Søndergade til den 

offentlige parkeringsplads, ikke godkendes af tra fiksikkerhedsmæssige grunde. 

Adgangen sker tværs over fortov.  

  

Samlet vurderer Fagcenteret, at byggeprojektets etape 1 ikke kan realiseres 

indenfor rammerne af gældende lokalplan, idet kravet til facadebebyggelse 

vurderes at være et princip i planen, der kun kan fraviges gennem ny planlægning. 

Ved at betragte hele projektet under eet er der mulighed for at udlægge 

opholdsarealer ved den enkelte bolig suppleret med gårdarealet til fælles brug.  

Supplerende kan oplyses, at den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for området 

som helhed bliver ca. 52 %, hvilket vurderes fornuftigt ved en beliggenhed midt i 

karreen mellem bycenterets etagehuse mod øst og det mere åbne villakvarter mod 

vest. 

Tilbygget frontispice til den fredede Algade 4 betinger Kulturarvsstyrelsens 

godkendelse. 

Det er Fagcenterets vurdering, at det fremsendte projekt til ny bebyggelse på 

ovennævnte 2 ejendommen som princip kan danne grundlag for udarbejdelse af ny 

lokalplan for begge ejendomme samlet, dog tillades ikke parkering med adgang 

tværs over fortov til ensrettet adgangsvej fra Søndergade og tilbygning til Algade 4 

betinger Kulturarvsstyrelsens godkendelse. Projektet skal gennem 

lokalplanprocessen bearbejdes i samarbejde med Fagcenteret.  Udarbejdelse af ny 

lokalplan forestås af ansøger.  
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 det fremsendte projekt i sin helhed som princip godkendes som grundlag 

for udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommene Algade 4 og Søndergade 
11, dog skal problematikken om parkering og fredet bygning nærmere 
afklares. Projektet skal gennem lokalplanprocessen bearbejdes i 

samarbejde med Fagcenteret. Ansøger forestår udarbejdelse af ny 
lokalplan. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning.pdf (dok.nr.67734/11) 

Beliggenhedsplan.pdf  (dok.nr.67736/11) 

Luftfoto.pdf (dok.nr.67737/11) 
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5. Opførelse af udhus Hamiltonvej 17, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af bygherre om tilladelse til opførelse af kvadratisk 

udhus på 35 m
2
 på ovennævnte ejendom. Udhuset udføres med træbeklædning og 

pyramidetag med tagpap. Udhuset placeres 4 meter fra naboskel (udlagt vejareal) 

til Hamiltonvej 23 A og får en højde på 2.92 meter i en afstand af 5,0 meter fra 

dette naboskel. 

  

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

lokalplan nr. 211-S delområde 1.  

  

Det ansøgte betinger dispensation fra lokalplanen § 8.6, hvorefter taget skal 

udføres som symmetriske saddeltage med tagdækning af græstørv eller sort 

tagpap - her udføres pyramidetag med sort tagpap.  

Endvidere betinger højden godkendelse jf. Bygningsreglement 2010 kap. 2.1, idet 

byggeretten jf. kap. 2.7.6 stk.3 pkt.1 er overskredet. Herefter må ingen del af 

bygningens ydervæg eller tag indenfor en afstand af 2,5 meter til 5,0 meter fra 

naboskel være højere end 2,5 meter over terræn eller det for bygningen fastsatte 

niveauplan - her en højde på 2,92 meter i en afstand af 5,0 meter fra naboskel. 

  

Orientering af omboende og Foreningen for Bygnings - og landskabskultur har givet 

anledning til, at en nabo har returneret med oplysning om, at der ingen 

bemærkninger er, hvis merhøjden alene stammer fra taghældningen.  

Ansøger fremsender til disse nabobemærkninger oplysning om, at projektet 

efterlever denne forudsætning.  

 

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. lokalplanens formål og anvendelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I forbindelse med tilbygning til sommerhuset på samme ejendom har Plan- og 

Miljøudvalget den 31. august 2010 meddelt dispensation til udførelse af tilbygning 

og mellembygning med pyramidetag lig det oprindelige sommerhus. 

  

Fagcenteret vurderer, at ønsket om pyramidetag på udhuset er velbegrundet for 

derigennem at skabe arkitektonisk helhed i den samlede bebyggelse på 

ejendommen. Dispensation til denne tagform strider ikke mod lokalplanens 

intentioner og kan anbefales. 

  

Ejendommen Hamiltonvej 17 er en trekantet grund. Det betyder, at der er meget 

begrænsede muligheder for at overholde tilstrækkelig afstand til naboskel for 

udhuset, idet der samtidig er krav om saddeltag(pyramidetag) og minimums 

afstand til andre bygninger på 3 meter.   

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4955 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Udhuset har en ansøgt størrelse på 35 m
2
 dvs. max. størrelse, der ikke medregnes 

i ejendommens etageareal. Udhuset kan reduceres til 25 m
2
 og overholde alle 

højdebestemmelser.  

Fagcenteret vurderer, at der er grundlag for særlig godkendelse, da arealerne på 

naboejendommen er udlagt vejareal og højden kun er overskredet med fra 0 -42 

cm. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser til udførelse af 
pyramidetag på udhuset og godkendelse, jf. Bygningsreglement 2010 kap. 
2.1, til den ansøgte højde.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.55827/11) 

Dispensationsansøgning vedr. udhus på Hamiltonvej 17.pdf  (dok.nr.55927/11) 

Hamiltonvej 17 - beliggenhedsplan for udhus.pdf  (dok.nr.55826/11) 

Plan,snit og facader (dok.nr.54135/11) 

Naborientering retur fra matr. nr. 22bt, Skagen Markjorder (dok.nr.58893/11) 

Bemærkning til naboorientering vedr. Hamiltonvej 17 i Skagen.pdf  (dok.nr.80540/11) 
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6. Ændret anvendelse af ejerlejlighed Chr. Møllers Vej 6, Gl. 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Rådgiver ansøger på vegne af ejer af ejerlejlighed nr. 7 om tilladelse til at ændre 

anvendelsen af denne ejerlejlighed til gæsteværelser til brug for de øvrige 

ejerlejligheder i ejendommen. 

  

Ejendommen består som helhed af 6 ejerlejligheder, alle feriebol iger i 1½ etage 

med 2 værelser i stuen og køkken/opholdsrum på 1. sal, i alt 72-75 m
2
 Ejerlejlighed 

nr. 7 er en selvstændig bygning på 48 m
2
 og forbeholdt museum.  

  

Ansøger oplyser, at ejerlejlighed nr. 7 siden opførelse af ferieboligerne i 1985 og 

frem til foråret 2011 har været anvendt til forskellige formål hovedsagelig 

administration for de øvrige 6 ejerlejligheder på matriklen.  

Før da har brugen været udlejning til feriegæster i forbindelse med det oprindelige 

pensionat på stedet. Bygningen har været indrettet med 4 værelser samt toilet. 

  

Nuværende ejer har erhvervet bygningen for at sikre at den bevares som en del af 

det miljø, der er og har været i Gl. Skagen. Bygningen trænger til vedligeholdelse 

og ønskes i denne forbindelse indrettet med 3 gæsteværelser, thekøkken og 

badeværelse til brug for ejerne af de øvrige 6 ejerlejligheder på matriklen. Antallet 

af ferieboliger på ejendommen fastholdes. 

  

Bygningen vil efter renovering, vedligehold og nyindretning fremstå som nu med 

pudsede facader og kuppelformet pyramidetag med tagpap.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.07.05 og omfattet af 

lokalplan nr. 52 – B.31, der kun omfatter denne konkrete ejendom.  

  

Det er bl.a. lokalplanens formål, at den eksisterende museumsbygning bevares. 

Den bygning, der ønskes anvendt til gæsteværelser er netop den såkaldte 

museumsbygning. 

Jf. lokalplanens anvendelsesbestemmelser må den på kortbilag 2 viste 

”museumsbygning” ikke indrettes til eller anvendes til beboelse.  

Bygningen er endvidere bevaringsværdig med SAVE-værdien 4.  

 

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. 

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelsen og de 

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

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejerlejlighed nr. 7 ”Museumsbygningen” er opført i 1895 og er en kvadratisk 

 
 Åben sag 
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bygning, der er karakteriseret som en pavillon. En del af kulturmiljøet i Gl. Skagen, 

der j f. lokalplanens bestemmelser skal sikres bevaret.  

  

Bygningens anvendelse som museum – opbevaring af møbler med en særlig 

forhistorie er ikke aktuel længere, da disse møbler i dag i ndgår som en del af By- 

og Egnsmuseet. 

Med bygningens størrelse på 48 m2 vurderes det umiddelbart at være et stort areal 

til administration for de 6 ejerlejligheder på matriklen. At ejer overvejer anden 

anvendelse til større glæde for de enkelte ejere er forståelig. Den enkelte feriebolig 

er relativ lille, så muligheden for at gøre brug af et ekstra gæsteværelser er uden 

tvivl relevant. Herved indgår ”museumsbygningen” som et supplement til de 

nuværende ferieboliger og antallet på 6 boliger fastholdes.  

Jf. lokalplanens anvendelsesbestemmelser må ”museumsbygningen” ikke indrettes 

eller anvendes til beboelse. Gæsteværelser er i strid med anvendelsen, hvorfor det 

er Fagcenterets vurdering, at indretning af gæsteværelser som ansøgt betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 ansøgers ønske om ændret anvendelse af ”museumsbygningen” søges 
realiseret gennem ny lokalplan for ejendommen Chr. Møllers Vej 6. 

Ansøger forestår denne planlægning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.80577/11) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.80573/11) 

Projekt.pdf (dok.nr.80576/11) 

Foto af "Museumsbygning".pdf  (dok.nr.80575/11) 
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7. Udvidelse af hotellet Margrethevej 5-7, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af Turisthotellet ansøger om dispensation fra lokalplanens bestemmelser til 

påbygning af en ekstra etage på hotellet med 9 nye dobbeltværelser. Byggeriet vil 

blive udført i samme stil som det nuværende med fladt tag.  

Konkret ansøges om dispensation til bebyggelse i 3 etager og en max. højde på 9 

meter samt en bebyggelsesprocent på max. 90 %. 

  

Hotellet har i dag 17 værelser, et etageareal på 683 m2 svarende til en 

bebyggelsesprocent på 86,3 %. 

Ved påbygning af en ekstra etage udvides etagearealet med ca. 270 m2 til 

fremtidig ca. 950 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 120 %.  

Hotelejendommen består dels af en matrikel med bebyggelse og dels en 

nærtliggende matrikel til parkering. Matriklerne er samnoteret til en samlet fast 

ejendom.  

Ejendommene er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.15.02 og omfattet 

af lokalplan nr. 518-1 zone II.  

Heraf fremgår, at området kun må anvendes til bolig- og erhvervsformål. Der må 

kun opføres bebyggelse som indrettes til beboelse og en række nævnte 

erhvervstyper. Dog kan hotelvirksomhed tillades på matr. nr. 1 bø, 1ca og 1n af 

Frederikshavn Bygrunde. Max. bebyggelsesprocent på 50 % og facadebebyggelse 

langs Margrethevej i max. 2 etager og max. 7,5 meter højt.  

  

Naboorientering til omkringliggende ejendomme (14 ejere og 16 lejere) har givet 

anledning til bemærkninger fra 10 ejere og 4 lejere.  

         indsigt og skyggegener i haver 

         støjgener fra gæster 

         trafikgener og parkeringsproblemer 

         forringelse af ejendomsværdi  

         udsigt til havnen  

Ansøger har fremsendt følgende kommentarer hertil.  

         Antal af værelser er uændret i forhold til det oprindelige antal i hotellet, nu 

blot større værelser med eget bad og toilet og dermed ikke øgede gener 

med hensyn til indblik.  

         Trafikken også den samme, da værelsesantallet ikke bliver større end 

oprindelig.  

         Der er i alt 26 + 18 parkeringspladser til hotellet i nærområdet.  

         Ikke mere skygge i nabohaver end i dag. Når solen står lavest er det ikke 

hotellet, men naboejendomme der skygger.  

         Det fremføres, at ejendomsværdien vil blive forringet. Det er en påstand, 

der er vanskelig at dokumenter også modsat. Det må forventes, at det, at 

der ligger et hotel i dag, er indregnet i den gældende ejendomsværdi.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

 
 Åben sag 
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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 

Lokalplanens zone II muliggør hotelanvendelse på ejendommene langs 

Margrethevej øst for hotellet. Der er endvidere i planen sikret udlæg af parkering til 

disse ejendomme på 2 andre matrikler. Hotellet ejer flere af disse ejendomme.  

  

Hotellets hovedfløj, der ønskes påbygget med en etage yderligere ligger nord-syd i 

grundens hele dybde. 

  

Overbygning på dette sted er i strid med det i lokalplanen fastlagte 

bebyggelsesprincip med facadebebyggelse langs Margrethevej. Endvidere er max. 

højden fastsat til 7,5 meter for hotelbebyggelsen mod max. højde på 8,5 meter i det 

omgivende boligområde. Lokalplanen har netop fastlagt facadebebyggelse som 

princip for at sikre, at bagvedliggende friarealer friholdes mest mulig for indbliks - og 

skyggegener.  

  

Med påbygning af en etage mere og dermed max. højde på 9 meter mod nu ca. 6 

meter vil betyde en reduktion af solindfald og skyggepåvirkning i haverne øst og 

vest herfor. Hertil skal tilføjes, at der i området i dag ligger flere boligejendomme i 

gadeflugt på op til 3½ etage (etage 3 en mansard), så flere udearealer er allerede i 

dag skyggepåvirket.  

Med hensyn til parkering er der fra ansøger oplyst at være 25 p-pladser næsten 

nabo til hotellet og mulighed for at anlægge yderligere 18 p-pladser ved 

Hedemarksgade.  

Evt. realisering af den ansøgte udvidelse af hotellet betinger udarbejdelse af ny 

lokalplan. 

Den nuværende lokalplan giver mulighed for at opføre ny 2-etages hotelfløj på 

ejendommen Margrethevej 1, der ejes af hotellet sammen med tilhørende 

parkeringsareal.  

Margrethevej 1 har dog ikke fysisk sammenhæng med det nuværende hotel - men 

trods alt et meget nærtliggende anneks. 

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Evt. støjgener fra gæster reguleres af Miljøbeskyttelsesloven.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 påbygning af nuværende hotelfløj med en yderligere etage Margrethevej 5 -
7 kan søges realiseret gennem ny lokalplan. Ændret planlægning forestås 
af ansøger. 

 alternativt henvises ansøger til at søge behov for kapacitetsudvidelse 

tilgodeset med hotelanneks i overensstemmelse med gældende lokalplans 
bestemmelser. 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.55821/11) 

Hoteludvidelse - Turisthotellet, Margrethevej 5, Frederikshavn (dok.nr.42910/11) 

Foto (dok.nr.55816/11) 

Facadeskitser hoteludvidelsde.pdf  (dok.nr.80558/11) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf  (dok.nr.80557/11) 

Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger (dok.nr.80561/11) 
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8. Udviklingsplan for Skagens Museum - genoptagelse 

Nedrivning af Brøndumsvej 2, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. juni 2011 principielt at godkende 

Museets udviklingsplan, idet der skal sikres museet tilstrækkelig parkering. Proces 

med henblik på nedrivning af Brøndumsvej 2 igangsættes.  

  

Ejendommen Brøndumsvej 2 er et bevaringsværdigt længehus med 

bevaringsværdien 4.  

  

Nedrivning af denne bygning er en særlig godkendelse i henhold t il lokalplan 

SKA.200.C2 kap. 9.1. heraf fremgår, at bevaringsværdige bygninger ikke må 

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.  

Naboorientering til omboende og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur har 

givet anledning til bemærkning fra en nabo, ikke gående på nedrivning af huset, 

men de ændrede vejadgangsforhold til naboejendommen. Foreningen har intet at 

indvende mod nedrivningen, men har på det foreliggende grundlag ikke taget 

stilling til Skagens Museums endelige projekt. 

  

By- og Egnsmuseet er også tilskrevet, dog ikke et juridisk krav. Efter fristens udløb 

er fremsendt bemærkninger fra Nordjyllands Kystmuseum, Bangsbo.  

De kan ikke anbefales, at der skæres mere i den efterhånden ret ødelagte Skagen 

bymidte. Husene langs Sct. Laurentii Vej er vigtige for Skagens omdømme som 

turistby. 

Brøndums hotel og Museet er en del af Østerby på samme måde som 

Brøndumsvej 2. Hvis der endelig skulle være nogle af husene, der har forrang må 

det være Brøndumsvej 2, som har forrang som noget mere oprindeligt end 

Plesners bygning.  

Ansøgers rådgiver fremsender oplysning om, at i forbindelse med planlægning og 

gennemførelse af den planlagte udvidelse, er Skagens Museum selvfølgelig 

indstillet på at medvirke til, at der skabes mulighed for fortsat adgang til matr. nr. 

223 b Skagen Bygrunde ligesom nuværende stiadgang skal bevares.  

 

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 væsentligt misforhold 

mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med 

en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af 

nedrivningsforbudet.  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4911 

 Forvaltning: CTM 
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Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen Brøndumsvej 2 er så sent som i 1976 udvidet væsentlig, idet husets 

areal her er udvidet med 50 % mod vest. 

Tilbage i 1966 ombygges det daværende hus meget gennemgribende: nyt tag med 

ovenlys, renovering af facader og ny træbeklædning mod syd, nye vinduer og døre, 

gulve og etagebjælker.  

Der er således ikke meget tilbage af det oprindelige hus fra år 1800.  

Ejendommen er tildelt bevaringsværdien 4 med særlig bemærkning om 

skæmmende dobbeltdøre i nordfacade og østgavl, begge isat i forbindelse med 

indrettet erhverv i 1998.  

Med de ændringer af ejendommen, der er sket siden 1966 vurderes det ikke 

afgørende for kulturmiljøet, at denne bevares. 

Her vurderes hensynet til den højt bevaringsværdige museumsbygning af arkitekt 

Plesner at veje tungere. Denne bygning bliver mere synlig og kan i bybilledet 

opleves i samspil med det fredede Brøndums Hotel. Begge bygninger med stor 

kulturhistorisk betydning for Skagen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommen Brøndumsvej 2, 
Skagen 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Naboorientering retur fra matr. nr. 223b, Skagen bygrunde.pdf (dok.nr.64034/11) 

Svar i sagerne: 11/4911 - Brøndumsvej 2 & 11/1611 - Markvej 33 A - H (dok.nr.66611/11) 

Indsigelse mod forslag fra Lokalhistorisk Arkiv (dok.nr.69566/11) 

Skagens Museum - Nabohøring kommentar - pdf (dok.nr.80548/11) 
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9. Dispensation fra gældende lokalplan på ejendommen 

Thorsvej 10, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 2. maj 2011 en ansøgning om opførelse af 

ny helårsbolig på ejendommen Thorsvej 10, 9990 Skagen. I fortsættelse af 

ansøgningen modtog vi den 9. maj 2011 en dispensationsansøgning fra forskellige 

bestemmelser i den for området gældende lokalplan. 

  

Til gennemførelse af det ansøgte byggeprojekt skal der således meddeles 

dispensation fra lokalplanen og gennemføres naboorientering hos de berørte 

naboer.  

  

Herudover er den ansøgte placering af carport/udhus i strid med 

byggelov/byggeretten for så vidt angår bygningshøjden.   

  

 Plangrundlag    

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA. B.05.10 

der udlægger området til åben- lav boligbebyggelse / helårsboliger. Herudover er 

ejendommen omfattet af lokalplan nr. SKA.57-B.34 

   

Dispensation fra lokalplanen 

  

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i lokalplan nr. SKA. 57 - B.34 

  

 Pkt. 7.4 fastsætter , at hovedbygningens areal i stueplan ikke må overstige 
105 m

2
 – hertil kommer et areal for mindre tilbygninger, i form af udskud på 

op til 30 m
2
- d.v.s. ialt maks. 135 m

2
. Der ansøges aktuelt om et samlet 

areal på 146 m
2
.  

  

 Pkt. 7.5 fastsætter, at udskud ikke må opføres i største bredde på 2m – 
ansøgte vinkel/påbygningsbredde udgør 5,5 m  

  

 Pkt. 7.6 fastsætter, at facadehøjden på beboelsesbygninger må højst være 
2,7 m og min. 2,4 m – målt det sted hvor ydervæg og tagflade mødes. Den 
ansøgte facadehøjde måles til 2,8 m.  

   
Afvigelse fra byggeretten   

  

I henhold til gældende bygningsreglement BR-10 kap. 2.7 – byggeretten – er der 

fastsat bestemmelser for en bygnings etageareal, etageantal, højde og 

afstandsforhold. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende ansøgninger 

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

jf. BR-10 Kap. 2.1 meddeles tilladelse til det ansøgte. En tilladelse efter kap. 2.1 

udløser normalt en partshøring hos berørte naboer.  

  

 
 Åben sag 
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 Den ansøgte placering af carport/udhus er i strid med BR-10 kap. 2.7.6 stk. 

2 der fastsætter, at ingen del af en bygnings ydervægge eller tag – indenfor 
for en afstand af 2,5 m fra skel – må være højere end 2,5 m. Den ansøgte 
bygning ønskes opført i en højde af 3.85 m. 

  

Planmæssige konsekvenser   

  

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

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

Principperne i planen er navnlig anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold 

til den aktuelle sag/lokalplan – ses der intet til hinder for at meddele dispensation til 

de ansøgte afvigelser.  

Naboorientering og partshøring    

Der blev i sagen gennemført naboorientering og partshøring den 9. juni 2011. I 

denne forbindelse blev 7 naboer hørt og der er ikke indgået negative høringssvar. 

Høringssvar fra  Foreninger for By- og Landskabskultur fremgår af bilag.  

I den gennemførte naboorientering m.v. er pkt. 7.6 vedr. højest facadehøjde ikke 

medtaget. Såfremt udvalget er indstillet på at meddele de ansøgte dispensationer, 

skal der forinden gennemføres naboorientering i forhold til lokalplanens Pkt. 7.6  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

 der meddeles afslag på ansøgte dispensationer   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Sagen udsættes med henblik på at undersøge muligheden for dispensation.  

 

Bilag 

Enfamilieshus.pdf  (dok.nr.45661/11) 

Projekt - tegninger m.v. -  (dok.nr.68596/11) 

Naboorientering m.v. -  (dok.nr.68592/11) 

Ingen bemærkninger fra Foreningen for By- og Landskabskultur (dok.nr.67270/11) 

Dispensationsansøgning (dok.nr.71672/11) 
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10. Dispensation fra gældende lokalplan på ejendommen 

Thorsvej 4, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 23. december 2010 en ansøgning om 

opførelse af ny helårsbolig på ejendommen Thorsvej 4, 9990 Skagen. Det ansøgte 

projekt forudsætter imidlertid dispensationer fra forskellige bestemmelser i den for 

området gældende lokalplan.  

  

Efter tilpasning af bl.a. husets placering i forhold til lokalplanens udgangslinie m.v. 

blev sagen den 20. januar 2011 udsendt i naboorientering m.v. Herefter blev sagen 

stillet i bero, da ansøger ønskede at indrette boligen på en ny måde. Den 21. juni 

2011 modtog vi et tilrettet projekt med ny placering af udhus m.v.   

  

Den ansøgte placering af udhus er i strid med byggelov/byggeretten for så vidt 

angår bygningshøjden.   

  

Plangrundlag    

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA. B .05.10 

der udlægger området til åben- lav boligbebyggelse / helårsboliger. Herudover er 

ejendommen omfattet af lokalplan nr. SKA.57-B.34 

  

 Dispensationer fra lokalplanen  

  

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i lokalplan nr. SKA. 57 - B.34 

  

 Pkt. 7.4 fastsætter , at hovedbygningens areal i stueplan ikke må overstige 
105 m

2
– hertil kommer et areal for mindre tilbygninger, i form af udskud på 

op til 30 m
2
- d.v.s. ialt maks. 135 m

2
. Der ansøges aktuelt om et samlet 

areal på 156 m
2
.  

         Pkt. 7.6 fastsætter, at facadehøjden på beboelsesbygninger må højest 

være 2,7 m og min. 2,4 m – målt det sted hvor ydervæg og tagflade 

mødes. Den aktuelle facadehøjde måles til 3,0 m   

  

Afvigelse fra byggeretten   

  

I henhold til gældende bygningsreglement BR-10 kap. 2.7 – byggeretten – er der 

fastsat bestemmelser for en bygnings etageareal, etageantal, højde og 

afstandsforhold. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende ansøgninger 

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

jf. BR-10 Kap. 2.1 meddeles tilladelse til det ansøgte. En tilladelse efter kap. 2.1 

udløser normalt en partshøring hos berørte naboer.  

  

 Den ansøgte placering af udhus er i strid med BR-10 kap. 2.7.6 stk. 2 der 

fastsætter, at ingen del af en bygnings ydervægge eller tag – indenfor for 
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en afstand af 2,5 m fra skel – være højere end 2,5 m. Den ansøgte bygning 

ønskes opført i en højde af 3.0 m. 
   

Planmæssige konsekvenser   

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

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

Principperne i planen er navnlig anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold 

til den aktuelle sag/lokalplan – ses der intet til hinder for, at meddele dispensation til 

de ansøgte afvigelser.   

Naboorientering og partshøring    

Der blev i sagen gennemført naboorientering og partshøring på det oprindelige 

projekt den 20. januar 2011 og en partshøring for det senere tilpassede projekt den 

22. juni 2011. I det oprindelige projekt blev 7 naboer hørt og i det senere tilpassede 

projekt blev 1 nabo partshørt. Der er i sagen ikke indgået negative høringssvar. 

Høringssvar fra Foreninger for By og Landskabskutur fremgår af bilaget.  I 

gennemførte naboorienteringer m.v. er afvigelsen fra pkt. 7.6 vedr. facadehøjde 

ikke medtaget.  

Såfremt udvalget er indstillet på at meddele de ansøgte dispensationer, skal der 

forinden gennemføres naboorientering i forhold til lokalplanens pkt. 7.6. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på ansøgte dispensationer  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Sagen udsættes med henblik på at undersøge muligheden for at meddele 

dispensation.  

 

Bilag 

situationsplan.pdf (dok.nr.63624/11) 

facade øst-vest.pdf (dok.nr.63622/11) 

facade nord-syd.pdf (dok.nr.63621/11) 

dispensationsansøgning.pdf  (dok.nr.63618/11) 

Svar på naboorientering  (dok.nr.69656/11) 

Dispensationsansøgning (dok.nr.71685/11) 
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11. Afvigelser fra byggeretten på ejendommen Lars Bødkers Vej 

9, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog en ansøgning om opførelse af ny carport og 

udhus. Der blev samtidig ansøgt om dispensation m.h.t. bygningens placering og 

højde i forhold til naboskel m.v.  

  

I forbindelse med screeningen af sagen konstateres, at tidligere udhus/vaskehus er 

blevet inddraget til køkken m.v. uden fornøden byggetilladelse. Dette forhold 

indebærer at ejendommens bebyggelsesprocent efter det ansøgte øges udover 30 

% - til ca. 32 %. Det eksisterende hus med inddraget udhus/vaskehus betragtes 

som eksisterende forhold – ud fra tilbygningen alder og tidligere anvendelser. 

  

En tilladelse til det ansøgte forudsætter afvigelser fra byggelov/byggeretten  - for så 

vidt angår højden på garage/udhus.  

   

Plangrundlag for ejendommen. 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.03.02 

der udlægger området til åben - lav boligbebyggelse / helårsboliger. Herudover er 

ejendommen omfattet af lokalplan nr. 5.   

  

Afvigelser fra byggeretten. 

 I henhold til gældende bygningsreglement BR-08 kap. 2.7 – byggeretten – er der 

fastsat bestemmelser for en bygnings bebyggelsesprocent, etageareal, etageantal, 

højde og afstandsforhold. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende 

ansøgninger indenfor byggeretten. Overskrides byggeretten kan der efter en 

”helhedsvurdering” j f. BR-08 Kap. 2.1 meddeles tilladelse til det ansøgte. En 

tilladelse efter kap. 2.1 udløser normalt en partshøring hos berørte naboer.  

  

 Afvigelse fra bebyggelsesprocenten/byggeretten til 32 %-  betragtes som 
lovligt eksisterende forhold grundet bygningens alder og tidligere 
anvendelser. Den aktuelle BB% på 32 skal dog overholdes i forbindelse 

med opførelse af ny carport/udhus.   

 Den ansøgte placering af carport/udhus er i strid med BR-08 kap. 2.7.6 stk. 
2 der fastsætter, at ingen del af en bygnings ydervægge eller tag – indenfor 

for en afstand af 2,5 m fra skel – være højere end 2,5 m. Den ansøgte 
bygning ønskes opført i en højde af 2,9 m.  

   

Lokalplan nr. 5 indeholder ingen bestemmelser om bebyggelsesprocent m.v. , men 

de aktuelle kommuneplanrammer og BR-08 fastsætter en max. 

bebyggelsesprocent på 30 for denne type anvendelsesområder.  

Dispensationsansøgningen indeholder alene afvigelsen fra byggeretten i forhold til 

carport/udhus, men ingen ansøgning om afvigelse fra bebyggelsesprocenten for 

ejendomme.  

Partshøring.  

Såfremt Plan- og Miljø Udvalget evt. er indstillet på at meddele tilladelse til 

afvigelser i forhold til byggeretten, skal der gennemføres partshøring hos berørte 
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naboer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på de ansøgte afvigelser fra byggeretten, for så vidt 
angår højden på ny carport/udhus 

 arealet på carport/udhus skal reduceres således bebyggelsesprocenten på 
32 ikke overskrides  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

beliggenhedsplan.pdf  (dok.nr.151922/10) 

facader.pdf (dok.nr.151920/10) 

Dispensationsansøgning.pdf  (dok.nr.151918/10) 

Beskrivelse af ejendommens historik.pdf (dok.nr.42558/11) 
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12. Dispensation fra gældende lokalplan på ejendommen 

Havneplads 16, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har tidligere i år meddelt byggetilladelse til indretning af 3 

nye boliger i den eksisterende bygning på ovennævnte ejendom. Ejendommens 

stueetage har tidligere indeholdt en butik og på 1 og 2 sal er der indrettet boliger. 

Boligerne på 1 og 2 sal bibeholdes uændret ved tidligere meddelte byggetilladelse 

og den aktuelle ansøgning.   

  

Den gennemførte ansøgning og meddelte byggetilladelse af 4. marts af 2011 

indeholdt ingen dispensationer fra lokalplan m.v., hvorimod den senest indgående 

ansøgning indeholder dispensationer fra gældende lokalplanbestemmelser.  

  

Gennemførelse af det ansøgte projekt indeholdende yderligere 2 boliger 

forudsætter, at der meddeles dispensationer fra lokalplanen og gennemføres 

naboorientering.  

  

Plangrundlag  

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.03.03 

der udlægger området til helårsboliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg 

m.v. der kan foregå uden gener for omgivelserne m.v.  

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan SKA.200.C3.  

  

Dispensationer fra lokalplanen   

  

Det ansøgte forudsætter følgende dispensationer fra lokalplan SKA.200.C3  

  

 Pkt 7.1 der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke 
overstige 35 % og det bebyggede areal på hver grund må ikke oversige 20 
% - der ansøges om en bebyggelsesprocent på 58.3 % og et bebygget 

areal på 30 % 
  

 Pkt 7.7. der fastsætter, at der skal etableres opholdsarealer svarende til 10 
% af erhvervsetagearealet og mindst 100 % af boligetagearealet –  dette 

svare til krav om mindst 478 m2 opholdsareal – ved det ansøgte 
tilvejebringes opholdsareal på ca. 389 m2 – hvilket kun opfylder 81 % af 
kravet til opholdsarealet.  

  

Planmæssige konsekvenser  

  

I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelserne i en lokalplan 

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

planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den aktuelle 

sag/lokalplan – ses der intet til hinder for at meddele dispensation til de ansøgte 

afvigelser.  

Bemærkninger fra Center for Teknik og Miljø   
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De ansøgte overskridelser i forhold til BB% på ca. 70 % og for det bebyggede areal 

på 50 % må samlet set vurderes som meget væsentlige overskridelser i forhold til 

lokalplanens rammebestemmelser. Dette sammenholdt med den manglende 

opfyldelse af kravene til opholdarealer medfører en udnyttelse og fortætning, der 

ikke er rimelig i forhold til plangrundlaget. Det forhold, at der er tale om en 

eksisterende bygning/bebyggelse findes i den aktuelle ansøgning ikke som 

formildnende omstændighed. Den ansøgte fortætning i området bør ikke 

imødekommes den samlede ejendom og i forhold til området som helhed.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på ansøgte dispensationer  
  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 
Bilag 

Dispensationsansøgning (dok.nr.50867/11) 

situationsplan disp.ansøgning.pdf  (dok.nr.50870/11) 

Facader- disp.ansøgning.pdf (dok.nr.50874/11) 

Facader-- disp.ansøgning.pdf (dok.nr.50875/11) 

Situationsplan (dok.nr.80792/11) 
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13. Indgået klage over hegn m.v. på ejendommen Vestre 

Strandvej 54, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har den 22. marts 2011 modtaget en skrivelse med 

spørgsmål og klager til forvaltningen - herunder klage over opført hegn m.v. på 

ovennævnte ejendom.  Til skrivelsen er vedhæftet et foto af ejendommen.   

  

I henhold byggetilladelse og tegninger af 8. juli 2010 blev der meddelt tilladelse til 

den opførte mur og terrasse - men ikke til nogen form for plankeværk/rækværk jf. 

facadetegning mod syd. Der er på facadetegningerne vist en enkelt pille/pullert i det 

syd/vestlige hjørne af terrassen - men intet gennemgående hegn, som anført i 

klage og vist på foto. 

  

Klagen blev den 5. april 2011 fremsendt i partshøring til ejeren af ejendommen. 

CTM modtog svar på høringen den 18. april 2011.   

  

Plangrundlag.    

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA 242. og af lokalplanens pkt. 11.2 

fremgår, ”at murede hegn skal opføres af samme materialer som hovedhusets 

facader og højden må ikke overstige 1,2 m mod offentlig vej/sti  og 1,8 m i naboskel 

eller på egen grund”. Jf. pkt. 11.3 skal plankeværket udføres med lodretstillede 

brædder, evt. afsluttes med overligger m.v.  

   

Opført hegn mod vej. 

I forhold til det etablerede plankeværk umiddelbart bag det murede hegn, 

fastsætter lokalplanen ingen nærmere bestemmelser omkring sådanne 

indretninger.  

  

Den hævede terrasse. 

I klagen spørges videre til den "højt hævede terrasse" og om dette er opført med 

speciel tilladelse /dispensation. Videre i supplerende skrivelse modtaget den 22. 

marts 2011 præciseres at " den opførte altan med rækværk er i strid med reglerne i 

lokalplanen" Endelig henvises til bygningsreglements bestemmelse kap. 2.7.3 pkt. 

2 - om fritliggende enfamiliehuses mindste afstand til vej.  

Til ovennævnte bemærkes, at den opførte terrasse (og ikke altan) umiddelbart ses 

opført i henhold til meddelte byggetilladelse og tegninger - dog kan der evt. være 

tale om mindre ændringer i forhold til den oprindelige hævede terrasse på samme 

sted. I forbindelse med sagsbehandlingen betragtes den eksisterende terrasse 

bibeholdt/videreført samme sted og som en del af den bibeholdte kælderetage. 

Lokalplanen omhandler en række bestemmelser omkring altaner og disses 

udformning - men ingen bestemmelser om terrasser. Efter CTM vurdering er der 

tale om en terrasse - en altan er som udgangspunkt beliggende i højde med 

tagetagen på en bygning. På denne baggrund ses der intet til hinder for, at 

bibeholde den eksisterende hævede terrasse. Endelig bemærkes, at 

bygningsreglementets bestemmelse omkring afstand til vej på 2,5 m (og hævede 
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opholdsarealer) kun finder anvendelse såfremt terrassearealet er udvidet i forhold 

til den tidligere/eksisterende terrasse på ejendommen. Det oprindelige hus havde 

en tilsvarende hævet terrasse med samme placering op til vejskel - hvorvidt der er 

foretaget ændringer eller udvidelse af dette areal, har CTM ingen kendskab til. I 

tilfælde af der er tale om en udvidelse af den oprindelige terrasse kræver dette en 

tilladelse/helhedsvurdering i.h.t. BR 10 kap. 2.7 vedr. byggeretten.  

Tilsyn  

Den 15. juni 2011 konstateres ved tilsyn, at højden på muret hegn mod vej udgør 

en højde på 1,31 m – målt fra terræn. Højden på plankeværk bag muret hegn 

udgør i alt 2,13 cm.   

  

 

Juridiske konsekvenser 

I henhold til Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra en bestemmelse i en 

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen - d.v.s. 

planens formål og anvendelsesbestemmelser.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 højden på muret hegn mod offentlig vej skal lovliggøres til (maks. 1,2 m) jf. 
lokalplanens pkt. 11.2 og plankeværk bag muret hegn skal forsynet med 

lodretstillede brædder jf. pkt.11.3  

 klage vedr. hævet terrasse mod vej afvises – den udførte terrasse 
konstateres i overensstemmelse med det ansøgte.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

VS: Sender: vedr. hegn m.m v, Strandvej 54 - vedr. hegn m.m v, Strandvej 54.docx (dok.nr.31033/11) 

VS: Sender: følgebrev 21.03.2011 til brevet af 17.3.2011 vedr. seneste tiltag Vestre Strandvej 54, 

Skagen - følgebrev 21.03.2011 til brevet af 17.3.2011 vedr. seneste tiltag Vestre Strandvej 54, 

Skagen.docx (dok.nr.31276/11) 

Tegninger til byggetilladelse af 8. juli 2010 - 20110328002853415.pdf  (dok.nr.33196/11) 

Svar fra ejer på partshøring  (dok.nr.73450/11) 
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14. Dispensation til tagmateriale, Engsig Bækvej 27, Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Ejer har ansøgt om dispensation fra lokalplan 18.06.01 til anvendelse af matte 

sorte cementtagsten til tagbeklædning på sommerhus på Engsig Bækvej 27, 9981 

Jerup.  

Der er meddelt byggetilladelse til opførelse af sommerhuset den 16. juni 2011. 

Huset var oprindelig ansøgt opført med tag i sort betontegl. Da dette var i strid med 

lokalplanens bestemmelser ændrede ejerne talmaterialet til antracitgrå betontegl 

for at kunne opnå byggetilladelse.  Da huset opføres i sortmalet træbeklædning 

med hvide vinduer ønsker ejerne sagen politisk behandlet med henblik på at få 

afprøvet, om der alligevel kan opnås dispensation til anvendelse af matte sorte 

cementtagsten som tagmateriale. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er omfattet af lokalplan FRE.18.06.01 ”Sommerhusgrunde i Bratten”. 

Lokalplanens § 8.4 angiver, at tage skal beklædes med græstørv, strå, tegl, grå 

cementtagsten tagpap med listetækning eller som sort, grå elle r hvid eternit. For 

mindre partier kan glas desuden godkendes.  

Lokalplanen som er fra 2008 omfatter et nyt sommerhusområde vest for det 

eksisterende sommerhusområde i Bratten. Lokalplanens bestemmelser vedr. 

tagmaterialer har samme indhold som i lokalplanen for det oprindelige 

sommerhusområde, der ligger øst for området. Der har ikke hidtil været dispenseret 

fra lokalplanens bestemmelser til anvendelse af sorte betontagsten. Såfremt der 

meddeles dispensation til det ansøgte, vil dette kunne have præcedensskabende 

virkning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på det ansøgte begrundet i, at der farvemæssigt vil 
kunne opnås samme udtryk ved anvendelse af sorte teglsten, hvilket ikke 

kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Udvalget ønsker at meddele dispensation som ansøgt.  

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.77845/11) 
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15. Opstilling af husstandsvindmølle, Knivholtvej 45, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om opstilling af en husstandsvindmølle med en totalhøjde på 24,8 

meter og en effekt på 25kw, på ejendommen Knivholtvej 45, 9900 Frederikshavn, 

der anvendes til entreprenørvirksomhed  med tilhørende administration (TRIGON, 

bebyggelsen er under opførelse). Virksomheden ønsker at opstille vindmøllen for at 

være selvforsynende med strøm, men samtidig også at anvende den som et 

demonstrationsprojekt i firmaets arbejde med miljøvenligt byggeri.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen ligger i et område, der i byplanvedtægt nr. 57 er udlagt til erhvervs-, 

industri- og værkstedsvirksomhed m.v. Byrådet kan efter særlig godkendelse tillade 

entreprenør- oplagsvirksomhed og lignende.  

Den gældende kommuneplan for Frederikshavn Kommune åbner ikke mulighed for 

opstilling af vindmøller i byzone. Udvalget har i møder den 31. august 2010 og 8. 

marts 2011 truffet beslutning om, at der kunne opstilles en minivindmølle til 

undervisningsbrug på Martec, Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn. 

Plan- og i Miljøudvalget har på udvalgsmødet den 3. maj 2011 drøftet indholdet af 

den kommende temaplan for Vindmøller. Udvalget tog i den forbindelse beslutning 

om at forslaget til vindmølletemaplan skal åbne mulighed for, at der kan placeres 

mini-, mikro- og husstandsvindmøller i byzone i områder, der er udlagt til erhvervs- 

eller havneformål. Det blev samtidig fastlagt, at møllerne som udgangspunkt skal 

placeres i en afstand på mindst 100 meter fra udlagte boligområder, 

centerområder, områder til offentlige formål. Vindmølletemaplanen er fremlagt i 

offentlighedsfase i perioden fra den 13. juli til den 21. september 2011. Planen har 

først retlig gyldighed, når den er endeligt vedtaget. Ved at acceptere det ansøgte 

på nuværende tidspunkt, er der derfor tale om en fravigelse af det eksisterende 

plangrundlag i kommuneplanens retningslinier. Fravigelsen vurderes dog at være 

af mindre væsentlig betydning og forudsætter ikke udarbejdelse af et 

kommuneplantillæg. 

  

Nord for den ansøgte placering ligger 3 boliger i landzone i en afstand på ca. 200 -

250 meter. Arealerne mellem den ansøgte mølle og boligerne er åbne og 

ubebyggede.  

Området, hvor det ansøgte er beliggende, er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 

57. Byplanvedtægten indeholder ikke egentlige højdebestemmelser, men alene 

bestemmelser om, at bebyggelsens rumfang ikke må overstige 3 m³ pr. m² af 

grundens areal. Kommunen skal foretage en vurdering af byggeriet efter BR10, 

kapitel 2. Partshøring af de omkringliggende ejendomme vurderes i denne 

sammenhæng at være nødvendig på grund af vindmøllens højde på 24,8 meter. 

Ansøgningen har derfor været sendt i naboorientering til de omkringliggende 

ejendomme. Der er i denne sammenhæng indkommet bemærkninger fra ejerne a f 

en af de omliggende ejendomme. Disse ønsker at henlede opmærksomheden på, 

at de eventuelle støjgener og evt. reflekser fra møllen bliver taget i betragtning. Det 
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skal hertil bemærkes, at vindmøllens støjforhold skal overholde kravene i 

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det vil desuden skulle dokumenteres, at 

møllen ikke påfører boligerne skygge i mere end 10 timer/år.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Ansøgningen skal screenes for VVM og kommunen skal godkende vindmøllens 

støjforhold i forhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Møllen er endnu ikke 

typegodkendt, hvilket er en forudsætning for, at kommunen kan meddele 

byggetilladelse til opsætningen af den. Typegodkendelsen forventes dog at være 

på plads i løbet af meget kort tid. Når møllen er typegodkendt, vil der foreligge en 

støjmåling. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte.   

 indstillingen er under forudsætning af, at møllen opnår den nødvendige 
typegodkendelse og at møllens støjforhold og skyggepåvirkning ikke 
overskrider grænseværdierne i gældende regelsæt (støjmåling for møllen 

foreligger i forbindelse med typegodkendelse).  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.52855/11) 

Høringssvar fra naboorientering.pdf  (dok.nr.81364/11) 
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16. Opstilling af husstandsvindmølle, Himmerigsvej 10, 9981 

Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget behandlede på mødet den 5. april 2011 en ansøgning om opstilling af en  

husstandsvindmølle på ejendommen Himmerigsvej 10, 9981 Jerup. Referat  

af udvalgsbehandlingen er vedlagt som bilag. Udvalget besluttede at sagen skulle  

genoptages på et senere møde. Baggrunden for dette var, at udvalget i forbindelse 

med den igangværende temaplanlægning for vindmøller ønskede at drøfte  

vindmølleplanens fremtidige retningslinier for opstilling af husstandsvindmøller og i  

den sammenhæng, om der skulle gives videre muligheder for opsti lling af 

de mindre møller end det de nuværende kommuneplanbestemmelser giver  

mulighed for. På udvalgsmødet den 3. maj 2011 drøftede udvalget emnet og  

tiltrådte et forslag til retningsningslinier for opstilling af husstandsmøller, mini - og 

mikrovindmøller. Temaplanen er fremlagt i offentlighedsfase i perioden fra den 13. 

juli til den 21. september 2011. Indtil temaplanen er vedtaget, er det formelt de 

nuværende retningslinier der er gældende. Ifølge de retningslinier, der er indeholdt 

i forslaget til ny vindmølletemaplan, kan der i landzone fortsat ikke opstilles 

husstandsmøller udenfor de arealer, der i kommuneplanen er udlagt som 

jordbrugsområde eller særligt jordbrugsområde.  

  

Det planlægningsmæssige grundlag for sagen er derfor uændret, også efter den 

endelige vedtagelse af temaplanen, såfremt den vedtages i den fremlagte form.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til den ansøgte husstandsvindmølle. Afslaget 
begrundes i, at ansøgningen er i strid med kommuneplanens retningslinie 

3.5.6 og 5.7.2 og at detkonkret er vurderet, at det på grund af landskabet i 
området ikke vil være foreneligt med de hensyn, kommunen skal varetage 
ved landzonesagsbehandlingen og administrationen af kommuneplanen, 

såfremt retningslinien fraviges. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Sagen udsættes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.32121/11) 

Referat af sagens behandling i PMU den 5. april 2011 (dok.nr.56195/11) 

Referat af udvalgsbehandling vedr. retningslinjer for husstandsmøller, mini og mikrovindmøller den 3. 

maj 2011 (dok.nr.56201/11) 
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17. Opsætning af husstandsvindmølle, Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Scandinavian Wind ansøger om tilladelse til opsætning af husstandsvindmølle på 

ejendommen Brønderslevvej 230, 9750 Østervrå.  

  

Der er tale om en ny type vindmølle, for så vidt angår udformningen af vingerne. 

 Møllen skal i første omgang benyttes til test og støjmålinger og på længere sigt er 

det ansøgers forventning, at der skal opsættes denne type husstandsvindmøller 

flere steder i Frederikshavn Kommune.  

  

Ansøger oplyser, at denne mølletype er den mest støjsvage og en mølletype som 

ikke er så afhængig af vindforholdene som andre husstandsvindmøller og derfor 

kan placeres næsten alle steder.  

Møllen opnår en totalhøjde på 14 m (tårnhøjde på 12 m og en rotorhøjde på 2 m)  

Der er ansøgt om 2 mulige placeringer af husstandsvindmøllen – begge i 

umiddelbar tilknytning til eks. bebyggelse.  

Ejendommen er beliggende i uplanlagt landzone og har et grundareal på 7.626 m
2
, 

og jf. BBR registreret som et fritliggende enfamiliehus (nedlagt landbrug) med et 

boligareal på 241 m
2
 og udhuse/garager på i alt 63 m

2
. Der er to nabobebyggelser 

indenfor ca. 100 m og nærmeste øvrige spredte nabobebyggelse ligger 300 – 400 

m fra ansøgerejendommen.   

Ansøger har fremsendt dokumentation for, at husstandsvindmøllen er 

typegodkendt af en certificerende virksomhed, ligesom der foreligge r 

støjberegninger som er under nærmere vurdering af ift. ansøgte placeringer. En 

endelig godkendelse af husstandsvindmøllen vil forudsætte, at vindmøllen kan 

overholde støjkravene iht. BEK nr. 1518 om støj fra vindmøller.  

 

Juridiske konsekvenser 

Når en husstandsvindmølle opføres i umiddelbar tilknytning til bebyggelse kræves 

en landzonetilladelse, jf. planlovens §35. I den forbindelse skal sagen i 

forudgående nabohøring.  

Iht. planloven og jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3 er ansøgte vindmølle 

under miljøscreening, og det er Center for Teknik og Miljøs forventning, at 

vindmøllens størrelse og miljøpåvirkning er så beskeden, at der ikke skal 

udarbejdes VVM. Efter samme bekendtgørelses § 2, stk. 3 må anlægget ikke 

påbegyndes, før kommunen skriftligt har meddelt bygherren, at anlægget ikke 

antages at kunne påvirke miljøet væsentligt eller har meddelt tilladelse til at 

påbegynde anlægget efter at der er udarbejdet VVM.  

Jf. planlovens § 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens 

gennemførelse og ved mere betydende afvigelser kræves udarbejdelse af 

kommuneplantillæg som ændrer den aktuelle retningslinie.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. kommuneplanens retningslinie 3.5.6 kan husstandsvindmøller med maksimal 

totalhøjde på 25 meter efter konkret vurdering opføres i direkte tilknytning til 
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eksisterende bygninger i det åbne land i kommuneplanens jordbrugsområder, men 

ikke i Natura 2000 områder, i geologiske, biologiske og kulturhistoriske 

beskyttelsesområder samt i økologiske forbindelser, friluftsområder og 

kulturmiljøer. Disse kriterier er opfyldte.  

Jf. Kommuneplanens retningslinie 3.5.5. skal vindmøller opføres med rørtårne i en 

lysegrå farve og være forsynet med 3-bladede rotorer. I denne sag er der tale om 

en ny type husstandsvindmølle som adskiller sig væsentligt for så vidt angår 

udformningen af rotorbladene/vingerne.   

  

Desuden fastlægger kommuneplanen, at såvel møllevinger som tårne skal fremstå 

reflektorfrie, ligesom at vindmøller ikke må påvirke nabobeboelse med skygge i 

mere end 10 timer om året, hvilket ansøger har redegjort for opfyldt. 

  

Udover kommuneplanens hovedstruktur er der udarbejdet et forslag til temaplan for 

vindmøller, som jf. retningslinie 3.4.15 fastlægger mere eksplicitte kriterier for 

placering, udseende mv. af de mindre vindmøller som husstandsvindmøller, mikro- 

og minivindmøller og disse bestemmelser vurderes, at være opfyldte i denne sag.   

  

I den konkrete sag er der således tale om, at den ansøgte vindmølle ikke opfylder 

de i kommuneplanens angivne generelle bestemmelser for vindmøllers udseende 

for så vidt angår udformningen af rotordelen, men i øvrigt vurderes,  at opfylde de 

lovgivne bestemmelser for vindmøller samt de kriterier som er fastlagt for de 

mindre vindmøller i forslaget til temaplan for vindmøller.  Det ansøgte vurderes 

derfor at være en mindre fravigelse af kommuneplanen som kan gennemføres 

uden kommuneplantillæg.    

En fravigelse af kommuneplanens retningslinie for så vidt af udseende af 

vindmøller, vil dog have præcedensvirkning således, at det fremover vil blive 

vanskeligt, at regulere netop dette forhold, og man vil ikke kunne afvise at man på 

længere sigt vil kunne opleve mange forskelligt udseende af mindre vindmøller 

spredt i det åbne land.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der fsva. mindre vindmøller (husstands-, mini-, og mikrovindmøller) efter en 

konkret landskabelig- og naturmæssig vurdering,  kan ske en fravigelse af 
kommuneplanens retningslinier fsva. udseendet af rotordelen  

 der igangsættes en procedure for meddelelse af landzonetilladelse til 
opførelse af ansøgte husstandsvindmølle, efter forudgående positiv 

nabohøring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Mølletype og placering.pdf  (dok.nr.81170/11) 
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18. Anlæg af riffelbane på Dyrheden 16, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Jagtcenter Nord forespørger på mulighed for at anlægge riffelbane på jagtcenterets 

areal på Dyrheden 16 i Sæby. Arealet ejes af jagtforeningen. Riffelbanen tænkes 

anlagt i en længde af 200 meter, hvor det derved gøres muligt at indskyde sin 

jagtriffel på afstandene 100 og 200 meter med henblik på jagt eller konkurrence. 

Jagtcenteret har tidligere benyttet militærets baner, som i dag har støjproblemer.  

Der findes i dag ingen private baner i kommunen, og tidligere undersøgelser af 

egnede arealer har ikke givet resultat. I Nordjylland findes baner i Sindal, 

Brønderslev, Hvorup og Hadsund, som i dag er fuldt udnyttede. Den store afstand 

til godkendte baner/anlæg resulterer i at jægere risikerer at gå på jagt uden behørig 

træning.  

Dyrheden 16 er lokalplanlagt ved lokalplan 4.42.0 (Erhvervsområde/Renseanlæg, 

Sæby Syd) fra sept. 1992. Det vurderes ikke muligt at etablere det ansøgte inden 

for rammerne af lokalplanen. Der skal derfor udarbejdes ny lokalplan for området. 

Området er i dag udlagt til formålet i kommuneplanen inden for rammeområde 

SAE.F.04.04 – område til skydebane.  

Forinden en mere detaljeret planlægning bør der foretages en for-offentlig høring 

vedr. den udvidede/ændrede anvendelse.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

   

 der udarbejdes materiale til en foroffentlighedsprocedure og at det ansøgte 

sendes i høring i 4 uger.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forespørgsel om muligheden for etablering af en riffelbane (dok.nr.32049/11) 

Skydebane (dok.nr.77917/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2869 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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19. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse - tilkendegivelse 

af vilje til at pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er i færd med at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af 

grundvand ved vandværkerne i kommunen. Indsatsplanerne udarbejdes på 

baggrund af et omfattende kortlægningsmateriale, som er udarbejdet af Staten og 

overdraget til kommunen. Indsatsplanerne skal endeligt vedtages af Byrådet efter 

offentlig høring.  

  

I planerne vil der blive opstillet retningslinjer for hvor vandværkerne bør beskytte 

grundvandet, bl.a. ved at indgå aftaler omkring brug af gødning og pesticider i 

indvindingsområderne. Som udgangspunkt skal aftalerne laves på frivillig basis, 

men hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, kan Byrådet beslutte at pålægge 

dyrkningsrestriktioner på disse arealer.  

  

Dyrkningsrestriktionerne vil blive pålagt i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 26a:  

  

§ 26a: Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens 

§ 13 eller  

§ 13a, kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på 

rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge 

ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre 

foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige 

drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.  

  

Et pålæg om rådighedsindskrænkning er en ekspropriationslignende foranstaltning. 

Ved en ekspropriation eller en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår kan 

der opnås skattefritagelse efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette 

kræver, at der er hjemmel til ekspropriation samt at der foreligger vilje til 

ekspropriation.  

  

Rådighedsindskrænkninger pålægges mod fuld erstatning. Jf. 

Miljøbeskyttelseslovens § 64a. Kommunen kan beslutte, at vandværket pålægges 

finansiering af rådighedsindskrænkningen.  

Erfaringer fra vedtagne indsatsplaner i andre kommuner viser, at det ikke er muligt 

at opnå målene gennem frivillige aftaler, hvis lodsejerne ikke kan opnå 

forhåndstilsagn om skattefritagelse ved indgåelse af en frivillig aftale på 

ekspropriationslignende vilkår. 

Det er således væsentligt for vandværkerne ved gennemførelse af indsatsplanen at 

vide, at Byrådet agter at anvende den mulighed.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/10037 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Miljømæssige konsekvenser  

Grundlag for gennemførelse af kommunens fremtidige indsatsplaner.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 de områder i indsatsplanerne, hvor der indgår grundvandsbeskyttelse i 
form af dyrkningsaftaler, gennemfører vandværkerne den nødvendige 

grundvandsbeskyttelse via frivillige aftaler med lodsejerne.  
 Byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt – mod 

fuldstændig erstatning vil pålægge ejeren af en ejendom i området de 

rådighedsindskrænkninger der er nødvendige, jf. miljøbeskyttelses lovens § 

26 a, i de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale med 

lodsejerne  

         vandværkerne afholder alle omkostninger ved kommunalt pålæg af 

rådighedsindskrænkning ifølge en indsatsplan 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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20. Regulativ for Ålbæk vandværk 

 

Sagsfremstilling 

Ålbæk vandværk har den 1. juni 2011 udarbejdet et regulativ for levering af vand til 

sine forbrugere.  

Et vandværksregulativ beskriver forholdet mellem et vandværk og dets forbrugere 

omkring leveringsbetingelser.  

Regulativet er udarbejdet med baggrund i "Foreningen af Vandværker i Danmarks” 

forslag til normalregulativ for private vandforsyninger, Vejledning nr. 44A, februar 

2010, som er ændret i forhold til ny lovgivning.  

Regulativet skal for at være gyldigt, jf. Vandforsyningslovens § 55, godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 regulativ for levering af vand fra Ålbæk vandværk (1. juni 2011) oversendes 
til byrådet med anbefaling om godkendelse  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

regulativ 2011 til udvalg.pdf  (dok.nr.63096/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5869 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: paae 

 Besl. komp: PMU/BR 
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21. Takster 2012 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr 

 

Sagsfremstilling 

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer 

ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.  

  

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. 

miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er 

det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede 

specifikationskrav til de enkelte ordninger.  

  

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for 

kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hi dtil har været affaldshåndteringen som 

helhed, der var underlagt ”hvile i sig selv” -princippet, mens det nu er de enkelte 

affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.  

  

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S’s køb af AVØ A/S den 31. 

december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og 

forsyningen/AVØ der sikrer, at byrådets ansvar for fastsættelse og opkrævning af 

gebyrer på affaldsområdet iagttages. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af 

forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber i 

koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget til 

kommunen for 2012, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen - 

november/december 2011. 

  

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår 

administrationen i forsyningen (inkl. AVØ), at kommunen fastholder taksterne 

uændret i 2012. 

  

Administrationen i Center for Teknik og Miljø tager forsyningens forslag til 

efterretning.  

  

Erhvervsaffaldsgebyr  

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr, for virksomheders adgang 

til genbrugspladserne.  

Fra 2012 er der indgået en ny politisk aftale om, at ændre virksomhedernes adgang 

til kommunernes genbrugspladser. Aftalen betyder, at kommunerne får valgfrihed i 

forhold til valg af følgende tilmelde- og betalingsmodeller, herunder kombinationer 

heraf: Abonnements -, klippekort- eller betaling efter vægt. Da aftalen endnu ikke er 

udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og da der ikke er truffet beslutning om 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6620 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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fremtidig model i Frederikshavn Kommune – udsættes takstfastsættelsen for 

erhvervsaffaldsgebyret til ultimo 2011.  

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2012  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012 

afventer endeligt budget fra forsyningen/AVØ.  

  

Renovationstaksten 2012  

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. 

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ’s administration. 

  

For 2012 foreslås følgende renovationstakster  

  Takster 

 2012 

Takster 

2011 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr  

Boligejere:  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 

2012 

Gebyr 

2011 

Lejligheder/helårsboliger 900 900 
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Sommerhuse / værelser 650 650 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         nærværende forslag for 2012 til renovationstakster samt miljø- & 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

         erhvervsaffaldsgebyret afventer revideret affaldsbekendtgørelse og valg af 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune. 

         kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012, afventer endeligt 

budget fra forsyningen/AVØ 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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22. Budget 2012 for Modtagestation Vendsyssel I/S og revideret 

overdragelsesaftale  

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV)sender budget 2012 og 

overdragelsesaftale vedr. administrations- drifts- og indsamlingsopgaver til 

godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.  

  

Budgetforslaget og overdragelsesaftalen er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 

den 28. april 2011. Ny rettet overdragelsesaftale modtaget 1. august 2011.  

  

MV har i budget forslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 

budget 2011. I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2012 afsat 2 mio. til anskaffelse 

af udstyr til behandling af flydende (ikke genanvendeligt) farligt affald.  

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 66,60 kr. pr. 

virksomheder registreret i CVR og 3,65 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i 

betalingen på 15 % i forhold til budget 2011. 

  

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald er generelt uændret i forhold til 2011.  

  

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er beregnet på 

baggrund af antal aktive virksomheder - registreret i CVR og beliggende i 

Frederikshavn Kommune. Antallet af virksomheder er i MV-budgettet opgjort til 

6446 virksomheder, svarende til at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 

430.000 kr.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det 

farlige affald der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår derfor i 

betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper  

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal for så vidt angår husholdninger 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og 

genbrugspladsgebyret.  

  

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret 

skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret  

  

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affaldet direkte hos 

virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 

virksomheden på baggrund af bl.a. affaldstype og mængde. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5617 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 

erhverv vil blive fastsat sammen med erhvervsaffaldsgebyret for virksomhedernes 

adgang til kommunens genbrugspladser.  

  

Gebyret forventes fastsat ultimo 2011, når nye principper for virksomhedernes 

adgang til genbrugspladserne er udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og der er 

truffet beslutning om fremtidig model i Frederikshavn Kommune.  

  

Revideret overdragelsesaftale for MV´s udførelse af administrations-, drifts- 

og indsamlingsopgaver for Frederikshavn Kommune.  

Den fremsendte overdragelsesaftale omfatter MV´s administrations-, drifts- og 

indsamlingsopgaver for 2012.  

  

Med den nye affaldsbekendtgørelse må kommunerne ikke længere etablere 

ordninger, der omfatter kildesorteret genanvendeligt farligt affald.  Siden den 1. 

januar 2010 har virksomhederne haft ”frit valg”, for så vidt angår det kildesorterede 

genanvendelige farlige erhvervsaffald. 

MV’s indsamlingsordning der i overdragelsesaftalens ordlyd omhandler ”alt” farligt 

affald, omfatter således ikke kildesorteret genanvendeligt farligt affald, jf. 

ovenstående.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         Modtagestation Vendsyssels budget 2012 tages til efterretning og 

fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om 

godkendelse. 

         Gebyr og opkrævningsprincip for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt 

affald fra erhverv vil blive fastsat sammen med erhvervsaffaldsgebyret for 

virksomhedernes adgang til kommunens genbrugspladser. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

MV - Modtagestation Vendsyssel - Budgetforslag 2012 (dok.nr.60200/11) 

110801- rettet version af overdragelsesaftale 2012 for Modtagestation Vendsyssel (dok.nr.79664/11) 
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23. Kollektiv trafik - budget 2012 + budgetrevision pr. 

30.06.2011  

 

Sagsfremstilling 

NT’s budget forslag for 2012 for kommunens tilskud til kollektiv trafik stiger med 2,3 

mio. kr. i forhold til budget 2011. Den ”tunge ændring” er udgifter til Flextur. Flextur 

er som bekendt blevet en større succes end NT havde regnet med i budget 2011. 

Flextur bidrager således med ca. 1 mio.kr. af stigningen på 2,3 mio.kr. Den 

resterende stigning er en blanding af flere elementer – prisstigninger i forbindelse 

med 17. og 18, udbud, køreplanændringer pga. skolestruktur, herunder en ny linie 

14 (kørselsløsning til og fra Frydenstrandskolen Abildgaard, prisfremskrivning mv., 

jf. vedhæftede bilag tilskud/regulering).  

  

Flextur var i NT’s budget 2011 budgetteret til ca. 1,6 mio. kr. brutto. I NT’s 

budget forslag 2012 forventes en brutto omkostning på 3,3 mio. kr. ved nuværende 

takst 3. Der blev i marts 2011 pga. af benyttelsen i februar 2011 skønnet et 

bruttoforbrug for 2011 på kr. 2,5 mio.kr. efter takstændringerne i januar 2011, 

hvilket ville medføre en regulering af tilskuddet til NT på  330.000 kr. Med baggrund 

i ordningens store succes er dette skøn nu ændret til et bruttoforbrug for 2011 på 

3,2 mio.kr. Der kan således forventes en regulering af tilskuddet til NT for 2011 på 

1,2 mio. kr., der medtages i NT’s budget 2013.  

  

For at minimere regulering af tilskuddet til NT, bør følgende ændringer af Flextur 

overvejes indført med virkning fra 1. oktober 2011: 

  

1.    I bybusbyen Frederikshavn ophæves Flextur med nedsat takst, dvs. at der 

fortsat kan køres Flextur til takst 1, 12,00 kr. pr. km. min. 54,00 kr. Teletaxa 

tilbydes i aftentimerne og weekend, hvor bybusserne ikke kører. 

2.    På togstrækningen Skagen – Frederikshavn ophæves Flextur med nedsat 

takst, dvs. at der fortsat kan køres Flextur til takst 1, 12,00 kr. min. 54,00 kr.  

3.    For den øvrige del af kommunen hæves takst 3 til takst 2, dvs. fra  3,50 kr. 

til 5,00 kr. pr. km. min.27,00 kr. 

4.    Takst 1 bliver gældende for hele kommunen, dvs. kr. 12,00 pr. km. 

min.54,00 kr.og der tilbydes ikke teletaxa i Frederikshavn by. Ordningen vil 

stort set hvile i sig selv. Se vedhæftede oversigt.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller ovennævnte pkt. 4 til udvalgets 

godkendelse således, at 

 Takst 1 bliver gældende for hele kommunen med virkning fra 1. oktober 
2011 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Udvalget besluttede på baggrund af budgetrevisionen 

-       At takst 2 bliver gældende for hele kommnen med virkning fra 1. Oktober 

2011. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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-       At sagsfremstillingens pkt.1 samtidig iværksættes. 

 

Bilag 

NT´s oversigt over tilskud-regulering  (dok.nr.80594/11) 

NT´s Status for Flextur marts 2011 (dok.nr.80595/11) 

NT´s oversigt over forventede udgifter til Flextur i 2012 (dok.nr.80596/11) 

N O T A T NT budget 2012 f lextur (2).docx (dok.nr.81538/11) 

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2011 PMU (dok.nr.81505/11) 
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24. Plan- og Miljøudvalget Budget 2012 

 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet administrativt budgetforslag for 2011, og budget forslaget er 

overgået til politisk behandling i de enkelte udvalg  

Budgetforslaget for Plan- og Miljøudvalget er vedlagt og indeholder følgende:  

 Forslag til driftsbudget samt bemærkninger til driftsbudgettet  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         det administrative budget forslag samt de nye budgetrammer fremlægges 

til drøftelse/indstilling til den videre politiske budgetproces  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Budgetforslaget fremsendes, idet besparelsen opnås ved ændring af takster i flex -

Taxi ordningen.  

  

 

Bilag 

Budgetbemærkninger PMU b2012 (dok.nr.75500/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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25. For-offentlighedsfase for Lokalplan på Sæby Havn 

 

Sagsfremstilling 

Forud for udarbejdelse af ny lokalplan for Sæby Havn anbefaler styregruppen, at 

der afholdes en for-offentlighedsfase i perioden fra den 29. august til den 16. 

september 2011. I denne forbindelse anbefales det endvidere, at der afholdes et 

offentligt møde torsdag den 1. september 2011 kl. 19.00 på Sæby Kulturhus.  

Teknik- og Miljøcenteret har udarbejdet en folder til udlevering i forbindelse med 

for-offentlighedsfasen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra den 29. august til den 16. 

september 2011 med offentligt møde den 1. september 2011 kl. 19.00 på 
Sæby Kulturhus.  

 vedlagte folder udleveres til interesserede i forbindelse med for -
offentlighedsfasen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag 

Folder til for.off. Sæby Havn.pdf  (dok.nr.72405/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5461 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU 
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26. Forslag til lokalplan FRE.10.09.03 - Boligområde Gaden øst, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2011 om 

planlægning af et areal på Abildvej i Frederikshavn til boligbebyggelse foreligger 

der nu et forslag til lokalplan for en sådan ny boligbebyggelse. Området er foreslået 

opdelt i 2 delområder. Det ene skal anvendes til åbent-lavt byggeri og det andet 

kan tillige anvendes til tæt-lavt byggeri.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Abildvej, mod øst op til AVØs 

genbrugsplads, mod syd op til et ubebygget erhvervsområde og mod vest op til 

parcelhuskvarteret Abildhaven. Vejadgang til området sker fra Abildvej.  

  

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 22 boliger ved åben-lav 

bebyggelse eller 27 boliger, hvis delområde II anvendes til tæt-lav bebyggelse. Den 

østligste del af området op mod genbrugspladsen udlægges til fælles friareal for 

bebyggelsen. 

Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

 

Miljømæssige konsekvenser  

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

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

miljøvurdering af forslaget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

  

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

lokalplan FRE.B.10.09.03 Boligområde Gaden øst udsendes i offentlig 

debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Dagsordenpunkt 7.juni 2011 (dok.nr.80431/11) 

Lokalplanforslag FRE.B.10.09.03.pdf  (dok.nr.80440/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6260 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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27. Endelig vedtagelse af Lokalplan for SKA.S.11.10.01 

Sommerhusområde ved Musvågevej samt Kommuneplantillæg 

nr. 09.29, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til 

offentlig debat i perioden fra den 11. maj til den 6. juli 2011, hvilket har givet 

anledning til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af indsigelsesnotat af 

august 2011.  

   

Lokalplanområdet omfatter et sommerhusområde i Lodskovvad, nord for 

Hirtshalsvej og øst for Lodskovvadvej. Den vestlige del af området er i dag 

bebygget.  

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejerforeningen, om et 

fælles plangrundlag. Det pågældende sommerhusområde under 

grundejerforeningen ”Grundejerforeningen Musvågevej” har tidligere været omfattet 

af 3 forskelligartede lokalplaner: SKA.12-S10, SKA.37-S10 og SKA.205-S.  

 Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 09.29, der hovedsaglig ændrer max. 

højden af facaden.  

  

Der er modtaget 9 indsigelser og bemærkninger.  

  

De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn:  

         Maksimum arealet for solceller ønskes forhøjet eller bestemmelsen ønskes 

ophævet.  

         Solceller ønskes placeret på både tage og facader samt opstillet på jorden.  

         Lemp bestemmelsen angående materialevalget.  

         Der ønskes en skærpelse af mulige farver til facaden.  

         Fastsæt facedehøjden til maks. 3,5 m.  

         Overdækkede terrasser bør indgå under betegnelsen sekundære 

bygninger 

         Sommerhusejerne skal selv kunne bestemme om de vil have indbyggede 

tagrender eller ej.  
På baggrund af indkomne indsigelser er der foretaget ændringer af lokalplanens 

bestemmelser 5.5 facadehøjde, 6.4 tagudhæng og 6.12 solfangere/solceller samt i 

definitionen af sekundære bygninger, se indsigelsesnotatet. Desuden præciseres 

det i 5.3, at sekundære bygninger må udgøre i alt maks. 35 m
2
 og kan 

sammenbygges med hovedhuset. I kommuneplantillægget er der foretaget 

ændringer af punktet ”etageantal og bygningshøjde”.  

Der er desuden foretaget mindre sproglige rettelser for at øge læsevenligheden og 

lette forståelsen af bestemmelserne.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         lokalplan SKA.S.11.10.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.29 vedtages 

endeligt med de indstillede ændringer til lokalplanbestemmelsernes pkt. 

5.3, 5.5, 6.4 og 6.12 og definitionen af sekundære bygninger samt 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/332 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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kommuneplantillæggets bestemmelser under ”etageantal og 

bygningshøjde”.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

100803_Indsigelsesnotat Musvågevej.docx (dok.nr.79362/11) 

110803_Musvågevej_LP_endelig.pdf  (dok.nr.79605/11) 

110803_Musvågevej_KPtillæg_endelig.pdf  (dok.nr.79366/11) 
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28. Ny planlægning for boligområde ved Brøndenvej, Østervrå  

 

Sagsfremstilling 

Østervrå Borgerforening ønsker en lempelse af plangrundlaget for det areal, der i 

dag er omfattet af lokalplan SAE.1.13.1, for et boligområde ved Brøndenvej i 

Østervrå.  

  

Lokalplan SAE.1.13.1 er tinglyst i september 1998 og giver mulighed for etablering 

af i alt ca. 65 byggegrunde på minimum 700 m2. Siden er kun ca. 16 af grundene 

bebygget. Østervrå Borgerforening mener, at lokalplanen er for restriktiv og ønsker 

lempelser samt nye muligheder for at tiltrække købere.  

  

Følgende vil være de primære ændringer:  

         Ingen bestemmelse om placeringen af facade/gavl i byggelinjen 5 m fra 

vejskel  
         Bredere farve- og materialevalg  
         Højere bebyggelsesprocent, svarende til 30% for åben/lav og 40% for 

tæt/lav bebyggelse  
         Flere etager, fra før 1½ til nu maks. 2 etager  
         Mulighed for opførelse af træhuse  
         Mulighed for grønne tage, flade tage samt bredere valg ift. tagmaterialer.  
         Opsætning af andre typer hegn end levende hegn.  
         Bestemmelse om energikrav 2015.  

Samtidig ønskes udstykningsplanen revurderet således, at mulighederne for 

kompakt energirigtig bebyggelse i 2 etager implementeres.  

 

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 planens mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at de foreslåede ændringer af nuværende 

lokalplan SAE.1.13.1 kræver udarbejdelse af ny lokalplan.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme SAE.B.05.06 samt 

SAE.B.05.08. Bestemmelserne i de to kommuneplanrammer er enslydende og 

giver mulighed for helårsboliger samt fællesanlæg, institutioner mm med en 

bebyggelsesprocent på 30% for åben/lav, 40% for tæt/lav og 45% for anden 

bebyggelse samt byggegrunde på min. 700 m
2
 for åben/lav og ned til min. 500 m

2
 

for tæt/lav. Endvidere en maks. højde på 8,5 m i 1½ etage.  

Ønskerne til et nyt plangrundlag er i overensstemmelse med 

kommuneplanrammerne på nær ønsket om en højde på op til 2 etager. Der skal 

således udarbejdes et kommuneplantillæg.  

Center for Teknik og Miljø finder det hensigtsmæssigt, at imødekomme 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6533 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU 
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borgerforeningens forslag til ændringer af gældende plangrundlag, for herigennem 

at imødekomme kommende husejeres ønsker til et mangfoldigt, nutidigt og 

energirigtigt boligområde.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         der med udgangspunkt i borgerforeningens ønsker, igangsættes ny 

planlægning af lokalplan samt kommuneplantillæg.  

         Center for Teknik og Miljø forestår udarbejdelsen af nyt plangrundlag.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

oversigtskort.pdf (dok.nr.81178/11) 
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29. Planlægning for ny døgninstitution på Nordre Strandvej 2, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets samt Byrådets beslutning hhv. den 5. april 

og 27. april 2011 igangsatte Center for Teknik og Miljø den 25. maj 2011 en 4 

ugers foroffentlighedsfase i forbindelse med planlægningen for ny døgninstitution 

på Nordre Strandvej 2 i Frederikshavn.  

  

Projektforslagets rammer blev belyst i en folder samt diskuteret på borgermødet i 

Maskinhallen, Frederikshavn den 14. juni 2011.  

  

Ved foroffentlighedsfasens udløb den 22. juni 2011 havde Center for Teknik og 

Miljø modtaget 17 bemærkninger eller indsigelser, der er resumeret i det notat, der 

er vedlagt dagsordenen som bilag.  

  

  

De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende:  

  

         Sindallund Grundejerforening har efter al sandsynlighed rettighederne til 

benyttelsen af arealet jf. deklarationens bestemmelse samt 

grundejerforeningens vedtægter angående aftaledokument om brugen af 

fællesarealer i området. 90% af Sindallunds beboere har skrevet under på, 

at de ikke ønsker institutionen placeret på Nordre Strandvej.   

         Placeringen af døgninstitution strider mod gældende planlægning 

(Kommuneplanramme: FRE.B.10.02 samt Deklaration: Fællesplan nr. 45) 

på flere punkter. Heriblandt er nævnt: Formål og anvendelse, højde, 

bebyggelsesprocent samt minimumskrav til andelen af fællesarealer. 

Beboere og Østkystforeningen frygter for indskrænkelse af mulighederne 

for turisme omkring Palmestranden samt yderligere inddragelse af byens 

grønne rekreative arealer.  

         Grundens størrelse på 3.300 m
2
 menes at være for lille til et fleksibelt 

byggeri for 18 børn og unge samt personale – også i forhold til fremtidige 

behov.  

         Institutionsbyggeriet vil være som et fremmedelement i Sindallunds 

villakvarter. Et byggeri af den størrelse hører ikke til på Nordre 

Strandvej. Institutionens størrelse og beliggenhed vil genere nærmeste 

naboer ifht indkigsgener, visuel kontakt samt støj.   

         Døgninstitutionens placering på en hjørnegrund omkranset af stærkt 

trafikerede veje, er ikke hensigtsmæssig. Niveauforskelle gør, at 

døgninstitutionen og dens beboere vil ligge til offentligt skue for 

forbipasserende på Kragholmen.  

         I forhold til byens øvrige funktioner er placeringen på Nordre Strandvej:  

         for langt fra byens centrum, skole og indkøbsmuligheder  

         for tæt på kvarteret Fællesbo  

         for tæt på unge festglade mennesker på Palmestranden  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2857 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU 
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 der på baggrund af for-offentlighedsfasen ikke arbejdes videre med en 

placering af ny døgninstitution på Nordre Strandvej 2, Frederikshavn  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

områdeafgrænsning.pdf  (dok.nr.79663/11) 

Fællesarealer Sindallund.pdf  (dok.nr.79662/11) 

Indsigelsesnotat.docx (dok.nr.78425/11) 
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30. Helhedsplan for Gammel Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra grundejerforeningen for 

Gammel Skagen, der ønsker at igangsætte et projekt med henblik på at få 

udarbejdet en helhedsplan for udvikling af et område omkring Gammel Skagen.  

  

Grundejerforeningen er i dialog med Realdania om projektet. Realdania har givet 

udtryk for, at kommunen bør indgå som medunderskriver i en ansøgning til 

Realdania om økonomisk støtte til projektet. 

  

Helhedsplanen for Gammel Skagen skal udarbejdes i samarbejde med Realdania, 

og kommunen skal indgå i en arbejdsgruppe i forbindelse med projektet. 

Grundejerforeningen ønsker, at kommunen sikrer, at der på baggrund af 

helhedsplanen efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området. Desuden 

forventer grundejerforeningen, at den i løbet af projektet vil søge om økonomisk 

støtte fra kommunen til renovering af Solnedgangspladsen i Gammel Skagen.  

  

Grundejerforeningen vurderer, at projektet samlet vil koste omkring 5½ million kr., 

som forventes tilvejebragt gennem fonde, private og Realdania og med støtte fra 

Frederikshavn kommune.    

Grundejerforeningen oplyser desuden, at Realdania forventer at udgive planen i 

bogform som eksempel på samarbejde imellem grundejerforeninger og kommuner 

om udvikling og planlægning i kystnære områder og sommerhusområder.  

Det er opfattelsen i Udvikling og Erhverv, at den igangværende planlægning for 

veje og stier i Gammel Skagen, en kommende masterplan for Skagen samt en 

helhedsplan for Gammel Skagen kan udgøre et sammenhængende grundlag for 

den fremtidige udvikling af Gammel Skagen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det har ikke økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune at indgå som 

medunderskriver på ansøgningen til Realdania. Kommunen skal der i mod bidrage 

til projektet med personalemæssige ressourcer i form af deltagelse i arbejdsgruppe 

og evt. udarbejdelse af lokalplan for området. Kommunen kan desuden forvente at 

blive anmodet om økonomisk støtte til renovering af Solnedgangspladsen i 

Gammel Skagen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at 

  

 Frederikshavn Kommune indgår som medunderskriver i en ansøgning til 

Realdania om økonomisk støtte til et projekt om den fremtidige udvikling af 
Gammel Skagen 

 kommunen indgår i en arbejdsgruppe om projektet 

 kommunen efterfølgende står for udarbejdelse af en lokalplan for området  
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7420 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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31. Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats og resultater 

for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven et 

kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet.  

  

Ledelsen har, på baggrund af resultaterne fra den senest gennemførte interne 

systemgennemgang i juni 2011 evalueret kvalitetsstyringssystemets aktuelle 

status.  

  

Ledelsen konkluderer, at kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. De 

kvalitetssikrede paradigmer giver værdi og benyttes i større og større udstrækning. En 

del af medarbejderne gør sig overvejelser om forbedringer af systemet, hvilket er med 

til at sikre en løbende forbedring.  

Ledelsen konkluderer endvidere, at det er vigtigt at fokusere på de 

anvendelsesorienterede redskaber i kvalitetsstyringssystemet. 
Endelig konkluderes, at det er væsentligt, at der træffes overordnede beslutninger 

om systemets fremtidige udvikling med henblik på at gøre medarbejderne bevidste 

om, hvor udviklingen er på vej hen. Herunder udviklingen af en forbedringskultur og 

fokus på at gøre kvalitetsstyringssystemet mere simpelt og anvendelsesorienteret.   

Kommunen skal, ifølge kvalitetsstyringsloven, årligt offentliggøre en redegørelse for 

kommunens indsats og resultater i kvalitetsstyringsarbejdet.  

Ifølge loven skal redegørelsen indeholde:  

 Kvalitetspolitik og kvalitetsmål  

 Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet  

 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet bestanddele  

 Oplysning om at borgere og virksomheder m.fl. kan søge aktindsigt i 
kommunens procedurer  

 Oplysninger om hvorvidt systemet er certificeret i overensstemmelse med 
kravene i kvalitetsstyringsloven og –bekendtgørelsen  

Af vedlagte bilag fremgår kommunens seneste redegørelse for 

kvalitetsstyringssystemet. Redegørelsen vil blive offentliggjort på kommunens 

hjemmeside umiddelbart efter dette mødes afholdelse.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011 

Til orientering.  

 

Bilag 

Redegørelse til offentliggørelse august 2011 (dok.nr.73122/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/3210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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32. Orienteringssag - Samlet miljøgodkendelse af dambrug i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Miljøminister Karen Ellemann sendte den 27. januar 2011 et brev til borgmestrene i 

de 30 kommuner, som har ferskvandsdambrug. Hun henstillede i samråd med KL, 

at kommunerne bakker fuldt op og sikrer, at der nu bliver truffet afgørelse i alle 

dambrugssagerne, så miljøet kan blive styrket yderligere. Brevet er vedlagt 

dagsordenen til orientering.  

  

I hele landet er puklen af dambrugssager, som kommunerne har arvet fra amterne 

og ikke har behandlet opgjort til 112. Heraf ligger 3 i Frederikshavn Kommune. 

De 2 er i drift - hhv. Skærum og Studsbjerg dambrug i Skærum Å og med samme 

ejer. Endelig er der Sæbygård dambrug, som ikke har været i drift siden 2004.  

Ministeren ønsker halvårlige indberetninger fra kommunerne for at følge op på 

løsningen af opgaven. Ministerens og KL´s mål er, at miljøgodkendelserne skal 

være i kraft inden udgangen af 2012. Det sker dels for at leve op til tidsplanen i 

Vand og Naturplanernes tidsplan, dels for endeligt at få ryddet op i de gamle sager.  

Arbejdet iværksættes nu med henblik på at leve op til ministerens tidsplan. Se den 

foreslåede fase- og tidsplan i bilag 2 til dagsordenen. 

 

Juridiske konsekvenser 

Kommunen er forpligtiget til at sørge for, at alle dambrug har en samlet 

miljøgodkendelse, jf. Lov om miljøbeskyttelse kap. 5 

Kommunen kan, efter vandløbslovens § 50, jf. § 48, meddele påbud om, at 

opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt 

er til væsentlig skade for vandløbskvaliteten, skal ændres eller nedlægges. Efter 

vandløbslovens § 51 har enhver der lider tab ved ændring af sådanne forhold ret til 

erstatning.  

Kommunen har en handlepligt til at realisere vandhandleplanen, og her 

indgår indsatskrav rettet mod dambrugene. 

Kommunen er forpligtiget til at behandle godkendelser og tilladelser til dambrug 

efter henholdsvis lov om miljøbeskyttelse, vandløbsloven, vandforsyningsloven og 

evt. naturbeskyttelsesloven samlet. Det fremgår af en bekendtgørelse fra marts 

2010. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Der kan opstå behov for at finansiere opkøb af foderkvoter og dermed lukning af 

dambrug, ligesom der skal bruges penge til restaurering af vandløb og erstatning 

for fjernelse af stemmeværker ved dambrug der måtte fortsætte driften. Principper 

for finansieringen af indsatsen mod dambrugenes forurening og skadelig påvirkning 

af vandløbene ventes afklaret mellem KL og regeringen i løbet af sommeren. Der 

er afsat midler under Grøn vækst planen til opkøb af foderkvoter og i fiskerifonden 

til fjernelse af opstemninger.  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1024 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser  

Forvaltningsplanen skal leve op til kravene til dambrug indeholdt i Vand - og 

naturplanerne. Projekter for godkendelse eller nedlæggelse skal screenes og kan 

medføre behov for udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.  

Som del af fiskerikommunerne i Region Nordjylland er der i øjeblikket en 

kortlægning i gang med henblik på at analysere mulighederne for fremtidig 

akvakultur i kommunen og hele regionen. Ønskede muligheder skal ses i lyset af 

behov og muligheder for klyngedannelse og udvikling af fiskerivirksomheder. 

Kortlægningen kan evt. pege på nye muligheder for lokalisering af moderne 

akvakulturanlæg ved eller i sammenhæng med eksisterende ferskvandsdambrug.  

  

Det er planen, at Frederikshavn kommune tilvejebringer en strategi - og 

forvaltningsplan for ferskvandsdambrug. Den endelige strategi- og forvaltningsplan 

forelægges udvalget til godkendelse i oktober 2011. Miljøministeren orienteres om 

kommunens plan for løsning af opgaven.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Brev fra miljøminister Karen Ellemann til borgmestrene i alle dambrugskommuner (dok.nr.11349/11) 

Godkendelsesstatus for dambrug i frederikshavn kommune og fase- og tidsplanfor 

godkendelsesarbejdet (dok.nr.55450/11) 
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33. Orienteringssag - Rapport om planlægning for testpladser 

til serie 0 møller frem mod 2020 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen har i foråret 2011 gennemført en miljøvurdering af de 68 potentielt 

egnede arealer til serie 0-møller, som er fundet i 23 kommuner. 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. 

  

Center for Teknik og Miljø har i februar udarbejdet et høringssvar vedr. 

miljøvurderingen til Naturstyrelsen, som var bilagt til orientering på Plan- og 

Miljøudvalgets møde d. 8. marts 2011. Heri anbefalede Frederikshavn Kommune at 

udtage arealet ved Jerup Strand og bibeholde arealet ved Gårdbo Sø.  

Naturstyrelsen har efterfølgende udsendt ”rapport om planlægning for testpladser til 

serie 0-møller frem mod 2020” med tilhørende miljøvurdering i høring. Arealet ved 

Jerup Strand er udtaget mens arealet ved Gårdbo Sø stadig indgår i 

planlægningen. 

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et høringssvar til Naturstyrelsen, som er 

bilagt til orientering.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

 sagen til orientering.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/859 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU 
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34. Orienteringssag - Bådhusvej 2-6, 9981 Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Seks naboer til Stengrillen i Jerup har den 15. juni 2011 fremsendt klage vedr. 

Plan- og Miljøudvalgets beslutning om dispensation til udvidet åbningstid for 

forlystelserne forbundet med driften af Stengrillen. Klagen er den 2. juli fremsendt til 

Natur- og Miljøklagenævnet. Klagerne inviterer udvalgets medlemmer til Jerup til 

besigtigelse af forlystelserne.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5820 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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35. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanser 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

 Bebyggelse mm. på ejendommen Havnevej 3A, Skagen – af 31. maj 
2011 
Der er klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over en række forhold i 

forbindelse med en ombygning af restaurationsbygningen.  

  

Natur – og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Klage over kommunens afgørelse om dispensation fra lokalplanen 

– afvises fra realitetsbehandling som for sent indgivet 

Der gives ikke medhold i klagen over kommunens afgørelse af 10.  

august 2009 om udhuset.  

Spørgsmålet om, hvorvidt ventilationsanlæg og skorstene er 

omfattet af lokalplanen, samt hvis dette er tilfældet, hvorledes 

forholdet kan lovliggøres, hjemvises herefter til kommunens 

fornyede behandling og afgørelse 

Anvendelse af den pågældende ejerlejlighed er således 

umiddelbart tilladt efter lokalplanen og dermed efter planlovens § 

18, og der kan ikke gives medhold i klage over dette forhold.  

  

 Klage over størrelse for gebyr for byggesagsbehandling ifm. 
byggesag på Hedvangsvej 35, Sæby – af 16. juni 2011 
Ansøgers advokat har den 25. oktober 2010 klaget til Statsforvaltningen 

over størrelsen af det fastsatte gebyr.  

  

Statsforvaltningen er kommet frem til følgende afgørelse:  

Statsforvaltningen stadfæster Frederikshavn Kommunes beslutning 

om opkrævning af byggesagsgebyr for behandling af ansøgning 

om opførelse af staldbygninger på ejendommen i henhold til 

byggelovens regler. 

  

 Klage over registrering af overdrev beliggende Flauenskjoldvej 35, 
Dybvad - af 23. juni 2011 
Nordjysk Landbrug har på vegne af ejendommens ejer påklaget afgørelsen 

til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 20. januar 2010 om at et areal på matr. nr. 30b, Den 

sydøstlige Del, Skæve, beliggende Flauenskjoldvej 35, Dybvad, 

Frederikshavn Kommune er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 

3 

  

 Klage over tilladelse til opførelse af 1. sal på restaurationsejendom 
beliggende Havnevej 8A, Skagen – af 6. juli 2011  
Kommunens afgørelse af 21. september 2010 er påklaget til Natur- og 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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Miljøklagenævnet af en nabo.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 21. september 2010 idet byggeriet må anses for 

umiddelbart tilladt efter lokalplanens § 8.15 

  

 Klage over opførelse af tilbygning til eksisterede bolig på Odinsvej 14 
i Frederikshavn Kommune – af 6. juli 2011  
Ejeren af ejendommen Odinsvej 12 har klaget til Natur - og 

Miljøklagenævnet over, at Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg 

på møde den 7. juni 2011 besluttede at meddele dispensation fra Lokalplan 

nr. 7-B.34 i forbindelse med opførelsen af en tilbygning til  boligen på 

ejendommen Odinsvej 14.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes dispensation fra bestemmelser i 

Lokalplan nr. 57-B.34 da der er tale om en dispensation, som er 

omfattet af kommunens dispensationskompetence. Frederikshavn 

Kommune har haft hjemmel til den trufne afgørelse, som derfor må 

stå ved magt. 

  

 Klage over udvidelse af sommerhus beliggende Ravnsholtvej 41, 
Frederikshavn – af 7. juli 2011  
Kommunens afgørelse af 22. juni 2010 - afslag på ansøgning om 

landzonetilladelse til udvidelse af et sommerhus med ca. 10 m
2
 er påklaget 

af ansøger. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunens afgørelse af 22. juni 2010, og 

kommunens afgørelse står således ved magt.  

  

 Klage over byggetilladelse til en til- og ombygning af et sommerhus 
beliggende Klyngen 2, Kandestederne – af 8. juli 2011  
Kommunens afgørelse af 30. marts 2011 er påklaget til Natur- og 

Miljøklagenævnet af ejeren af sommerhusejendommen beliggende 

Klyngen 6.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen 

over Frederikshavn Kommunes byggetilladelse, idet der ikke i 

forbindelse med byggetilladelsen er truffet nogen afgørelse efter 

planloven.  

  

 Klage over dispensation til udvidelse af dyrehold på ejendommen 

Thornshedevej 5 – af 8. juli 2011  
Kommunens afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Dansk 
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Botanisk Forening. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 11. november 2010 om dispensation til udvidelse af 

dyrehold på ejendommen Thornshedevej 5, Frederikshavn til et 

afslag. 

  

 Klage over som om registrering af hede beliggende Lindetvej 51 i 
Frederikshavn – af 15. juli 2011  
Kommunens afgørelse af 20. april 2010 er ved brev af 17. maj 2010 

påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Landbonord på vegne af 

ejendommens ejer. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse om registrering af areal på matr. nr. 2d, sydlige del af 

Åsted, beliggende Lindetvej 51, i Frederikshavn som beskyttet 

hede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 nr. 1. Arealets 

afgrænsning fremgår af kort udarbejdet af kommunen.  

  

 Klage over Frederikshavn Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde 
en miljøvurdering af forslag til Lokalplan SKA.B.11.14.01 Boligområde 
Vibevej og Kommuneplantillæg 09.16 – af 21. juli 2011 
En beboer nær lokalplanområdet har påklaget kommunens afgørelse om 

ikke at miljøvurdere planforslagene til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse.  

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere 

planforslagene. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Til orientering.  
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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