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1. Ansøgning om lovliggørelse af to overdækkede terrasser, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 01-06-2011, en klage over bygningerne på 

ejendommen, som de mener ikke er lovligt opført.  

  

Ejer af sommerhuset Lyngager 8, har derfor søgt om lovliggørelse af følgende ikke-

anmeldte/ansøgte byggerier:  

  

 Ikke ansøgt overdækket terrasse på 20 m². udført 2002.  

 Ikke ansøgt overdækket terrasse på 27 m². udført 2005.  
   

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 1. Kystområdet nord for Voerså.  

Det ansøgte forudsætter, at der gives dispensation fra følgende bestemmelser i 

byplanvedtægt nr. 1. Kystområdet nord for Voerså.  

§ 4. stk .5, b. Taget skal udføres som saddeltag uden afvalmning med hældning 

mellem 15° og 25° og belagt med græstørv, mørk t (eller i zone 1. tillige grå) eternit 

eller tagpap.  

Ansøgte overdækkede terrasse har tagbeklædning af trapezplader i klar plast med 

ensidet taghældning på 10°-15°.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i sommerhusområde i Sæby. Byplanvedtægten er 

udarbejdet i 1962 med det formål, at fastsætte følgende bestemmelser.  

  

Kravet til fremtidig bebyggelse, er saddeltag med en hældning på mellem 15° - 25°, 

samt en tagbelægning med enten græstørv, mørkt (eller i zone 1 tillige grå) eller 

tagpap.  

  

Det ansøgte vurderes til at fravige, såvel ejendommens eksisterende bebyggelse, 

samt områdets særlige karakter og byggestil. 

  

Der er ikke tidligere meddelt dispensation til lignende byggeri i byplanområdet.  

En dispensation i denne sag, skønnes at kunne danne præcedens for fremtidige 

bygninger i området.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til dispensation fra byplanvedtægten  

 der udstedes påbud om, at forholdene lovliggøres inden 01-05-2012 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Der meddeles dispensation udfra de konkrete foreliggende forhold.  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5305 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mady 

 Besl. komp: PMU 
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2. Landzonetilladelse til etablering af mast til 

mobiltransmission på Skævevej 180, Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

KM Telecom A/S søger på vegne af Telenor A/S og ejeren af Skævevej 180 om 

landzonetilladelse til etablering af en ca. 45 meter høj mast til mobiltransmission. 

Telenor A/S ønsker med anlægget at kunne tilbyde mobiltelefoni/ til områdets 

beboere, erhvervsliv og besøgende i overensstemmelse med de retningslinjer, 

staten har udstukket gennem IT- og Telestyrelsen. Styrelsen varetager reglerne om 

forsyningspligt, som betyder at enhver har krav på at få leveret basale teleydelser 

over hele landet. Styrelsen er dermed medvirkende til at fremme en udvikling på 

telemarkedet, som sikrer alle danskere adgang til moderne 

telekommunikationsteknologier.  

Den ansøgte placering af antennemasten sker som led i bestræbelserne på at sikre 

dækning på mobiltelefonnettet langs vejnettet, Brønden by og omegn, hvor der i 

dag ikke er særlig god dækning eller slet ingen dækning. Placeringen er 

veldokumenteret gennem både netplanlægning og analyse af de fysiske og 

naturmæssige bindinger i området. Udover Telenor, som opfører masten, har 

yderligere to teleselskaber ønsket at montere teleudstyr i masten. Derved sikres 

også disse selskaber væsentlig bedre dækning i området.  

Sagen har været i nabohøring i 21 dage ved 16 naboer (forlænget med en uge 

efter opfordring fra hørte naboer), og der er indkommet fem indsigelser mod 

mastens placering, to er positive og ni har ingen bemærkninger haft.  

Forvaltningens bemærkninger til indkomne indsigelser/bemærkninger fremgår af 

insigelsesnotatet vedlagt sagen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles landzonetilladelse til opstilling af telemasten som ansøgt.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Et flertal tiltræder indstillingen.  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker 

alternative muligheder undersøgt.  

  

 

Bilag 

Ansøgning_pmu (dok.nr.77722/11) 

JL645A Brønden. SV: Dækningskort - telemast v. Brønden - JL645A 2G Coverage 

Plot.ppt (dok.nr.77316/11) 

Indsigelsesnotat_skævevej (dok.nr.77739/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5729 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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3. Ansøgning om medlemskab i Det Grønne Råd 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune overvejer optagelse i Det Grønne Råd 

ud fra følgende begrundelse: Distriktsudvalgets medlemmer repræsenterer så store 

dele af kommunens grønne arealer, at det må være naturligt, at man er med i 

idésætning og forvaltning af disse store arealer.  

Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Plan- og Miljøudvalget (PMU). Det er 

således PMU der tager stilling til optagelse af nye medlemmer i Det Grønne Råd.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

 Distriktsudvalget anmoder om optagelse i Det Grønne Råd.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 1. september 2011  

Medlemskabet blev drøftet og Distriktsudvalget tiltræder indstillingen. 

Distriktsudvalget sender anmodning til Plan- og Miljøudvalget om optagelse af en 

repræsentant for Distriktsudvalget i Det Grønne Råd.  

  

På dagsordenen til næste møde ønsker udvalget en diskussion omkring 

landdistriktspolitikken. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og erhverv indstiller, at   

 der optages en repræsentant for Distriktsudvalget i Det Grønne Råd.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1666 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: chla 

 Besl. komp: PMU 
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4. Naviki – digitalt ruteplanlægningsværktøj for cyklister 

 

Sagsfremstilling 

Dansk Cyklistforbund medvirker i et EU-støtte projekt om udvikling og udbredelse 

af et ruteplanlægningsværktøj for cyklister i Europa. Cyklistforbundet tilbyder i den 

forbindelse en række kommuner at medvirke.  

Værktøjet, der er navngivet Naviki, er udviklet af universitetet i Münster og har 

været tilgængeligt i Tyskland siden 2009. Naviki tilbyder skræddersyet 

ruteplanlægning for cyklister baseret dels på ruter, som cyklister selv uploader til 

systemet (deraf navnet), dels på stier/veje, som officielle partnere - f.eks. 

kommuner - lægger i systemet. Alle disse ruter/stier/veje knyttes i Naviki sammen 

til et tætmasket netværk. Som cyklist kan man vælge, om man ønsker den hurtigste 

eller mest cykelvenlige rute. Naviki kombinerer så alle rutestykker til en passende 

rute fra et givet startsted til en given destination.  

Cykelruterne kan præsenteres via Kommunens eller turistorganisationernes 

hjemmesider, via smartphones eller selvfølgelig printes som traditionelle kort. 

Løsningen tilbyder en høj grad af selvbetjening og på ”den lange bane” er 

cyklisterne medvirkende til selv at ajourføre planlægningsværktøjet og anbefale 

cykelruter til andre cyklister. 

Regioner, kommuner eller byer i Europa kan nu medvirke i projektet og få en lokal 

udgave af ruteplanlæggeren.  

Som partner har man mulighed for at kategorisere stier i systemet og dermed styre, 

hvor man helst vil have cyklisterne til at cykle. Ruteplanlæggeren kan bruges 

turistpolitisk, som et konkret tiltag for at fremme cykelturisme i landsdelen. 

Internationale og nationale cykelruter som: The North Sea Cycle Rute (Euro Velo 

12)/National cykelrute 1 (Østkystruten), Pilgrimsruten (Euro Velo 3)/National 

cykelrute 3 (Hærvejsruten) og lokale rekreative cykelruter f.eks. ”Den grønne tur” 

kan indarbejdes og præsenteres i Naviki.  Værktøjet kan selvfølgelig også bruges 

som en service for fastboende, hvor eksisterende cykelinfrastruktur i byerne og det 

åbne land synliggøres og præsenteres. 

 

Økonomiske konsekvenser  

EU-støtten giver op til fem partnere i Danmark mulighed for at få en lokal udgave af 

planlæggeren i to år uden økonomiske udgifter. Vi skal dog selv lægge de 

nødvendige oplysninger ind i værktøjet. Ønsker vi efter de to år fortsat at bruge 

værktøjet, kan der, afhængigt af hvor meget serverplads den lokale udgave 

optager, blive tale om betaling. Bliver værktøjet ikke brugt eller lever det ikke op til 

forventningerne kan vi udtræde af samarbejdet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik & Miljø anbefaler, at  

 Frederikshavn Kommune overfor Dansk Cyklistforbund udtrykker ønske 

om, at blive én af de fem partnere i Danmark, der deltager i projektet.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8884 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU 
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5. Ansøgning om dispensation til etablering af garage/bådhus, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen Birthesvej 24 i Lyngså (sommerhusområde), søger i 

forbindelse med anmeldelse af garagebyggeri, om dispensation fra 

byplanvedtægten til at overstige den fastlagte bebyggelsesprocent, samt 

dispensation til at fravige kravet om at tagkonstruktionen skal udføres som 

saddeltag, til at taget kan udføres med ensidig taghældning.   

Garagen er på 21,0 m². og ønskes opført med ensidig taghældning på ca. 9°.  

Ejendommens nuværende bebyggelsesprocent er på 11 %. Medregnes den 

ønskede garage, bliver den fremtidige bebyggelsesprocent 13,2 %. 

Byplanvedtægten tillader en maksimal bebyggelsesprocent på 10 %.   

  

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

og har bl.a. følgende bestemmelser:  

  

§ 4 stk. 2. Udnyttelsesgraden for zone 1, må ikke overstige 0,10.  

§ 4 stk. 5, b. Taget skal udføres som saddeltag uden afvalmning med hældning  

15 ° - 25°.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Den for område gældende byplanvedtægt har til formål at bevare områdets 

karakter og udtryk, som et typisk dansk sommerhusområde. Herunder bl.a. 

fastholdelse af krav om at tage udføres som saddeltage.  

En dispensation til den ansøgte ensidet taghældning, vil dermed få sommerhuset til 

at fravige udtrykket for områdets eksisterende bebyggelse. Der er på de 

omkringliggende ejendomme ikke meddelt lignende dispensationer og 

bestemmelsen er ligeledes forsøgt overholdt i hele byplanvedtægtens område. 

Endvidere vil en dispensation åbne op for at såvel om- og tilbygninger, samt 

nybyggeri, vil kunne opføres med anden tagkonstruktion end det i byplanvedtægten 

tilladte. 

Der er i efteråret 2011 påbegyndt dialog mellem grundejerforeningen og 

kommunen, om eventuelt ny planlægning (lokalplan) for området, til erstatning for 

den gamle byplanvedtægt. 

Det er et udbredt ønske fra grundejerforeningernes side, at bebyggelsesprocenten i 

den nye lokalplan hæves fra de nuværende 10 % til 15 %. Dette er i 

overensstemmelse med det nye bygningsreglements bestemmelser, samt de nye 

lokalplaner, der er blevet udarbejdet inden for det sidste år.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til ansøgning om dispensation fra byplanvedtægten, til 
at udføre ensidet taghældning på 9°.  

 der meddeles dispensation for byplanvedtægten til en samlet 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7469 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mady 

 Besl. komp: PMU 
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bebyggelsesprocent på 13,2 %, betinget af en positiv naboorientering.  
  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om dispensation, Birthesvej 24, 9300 Sæby.pdf  (dok.nr.101773/11) 

Plan og facader.pdf  (dok.nr.80152/11) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.80154/11) 

oversigtsfoto, Birthesvej 24.pdf  (dok.nr.111446/11) 
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6. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalplan på 

ejendommen Lars Kruses Vej 14, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog henholdsvis den 25. marts og 7. oktober 2011 

en ansøgning om etablering af ny kvist på ovennævnte ejendom. Projektet er i flere 

omgange ændret af hensyn til gældende lokalplans bestemmelser krav til 

kvistudformning.  

  

Der ansøges imidlertid om dispensation fra den for området gældende lokalplan – 

herunder afvigelse fra  lokalplanens bestemmelser om kvistens udformning og 

afvigelse fra tilladelig bebyggelsesprocent for ejendommen.  

  

Projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra ovennævnte forhold og 

gennemføres naboorientering hos berørte naboer.  

  

Plangrundlag for ejendommen   

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.02.01, 

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 nr. SKA.244.B  

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA.244.B 

  

 Pkt. 7.1 der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke 
overstige 35 % og det bebyggede areal på hver grund må ikke overstige 20 

% 

 Ejendommens nuværende bebyggelsesprocent andrager 45 % - etablering 
af ny kvist øger BB% med ca. 0,5 % 

 Pkt. 8.9 der fastsætter, at ”kvistens front må ikke overstige 1,5 m i højden 

målt fra kvistens skæring med tagfladen og til overkant af kvistens tag”.  

 Ansøger angiver en fronthøjde på 2.02 m – men CTM opmåler ansøgte 
fronthøjde til 1,75 m og heraf en overskridelse på 0,25 m 

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

forinden tilladelse meddeles gennemføres naboorientering.  

  

 

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.  

Den aktuelle sag, er det ikke i strid med principperne. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på det ansøgte 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2952 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

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

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Revideret ansøgning  (dok.nr.113870/11) 
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7. Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med Center for Teknik og Miljø gennemgået 

økonomien på Plan- og Miljøudvalgets område pr. 30. september 2011 

Plan- og Miljøudvalget har i 2011 et budget på samlet 15,7 mio. kr.  

Konklusionen på budgetopfølgningen er, at udvalget set under et, forventes at have 

et mindre forbrug på 700.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til færre udgifter til 

kommunes andel af NT i 2011. Center for Teknik og Miljø forventer en efterregning 

fra NT i 2013 på 700.000 kr. Efterregningen skyldes afregningsreglerne for Kollektiv 

trafik.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

 sagen tages til efterretning  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Budgetopfølgning 30-9-11 PMU (dok.nr.107963/11) 

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7699 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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8. Indretning af 2 boliger på Rådhusstræde, Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Ejer af Rådhusstræde 1-8 har søgt om byggetilladelse til indretning af 2 boliger i 

den tidligere rådhuskiosk. 

  

På ejendommen blev der i 1985 opført etageboligbebyggelse i 1½ - 2½ etager med 

11 boliger i stueplan, 13 boliger på 1. sal og 6 boliger på 2. sal. Derudover blev 106 

m² ud mod Parallelvej og torvet til Rådhusstræde indrettet til kiosk og offentlige 

toiletter. Dette areal ønskes indrettet med 2 boliger og der ønskes i samme 

forbindelse opført en overdækning på ca. 12 m² pr. bolig.  

Overdækningen ønskes opført på torvet foran boligerne og udføres med samme 

tagbelægning som hovedbygningen, men med en taghældni ng på ca. 19°.  

  

Det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 615-2, § 3 stk. 4, hvorefter 

stueetagen mod Rådhusstræde skal indrettes til butikker og lokalplanens § 9 stk. 6 

og 7, hvorefter tage skal udføres som sadeltag med en hældning på mellem 30° og 

45°.  

Der blev i forbindelse med godkendelsen af det nuværende byggeri på grunden 

givet dispensation til indretning af bolig i stueetagen langs Rådhusstrædet med 

baggrund i, at boligerne ville medvirke til en større døgnaktivitet end de forudsatte 

butikker, som ikke vurderes at være fornødne i byens samlede butiksareal.  

  

Ansøger begrunder bl.a. dispensationsansøgningen med, at Rådhuskiosken har 

været udlejet til Frederikshavn Kommune i et uopsigeligt lejemål på 20 år, som har 

videreudlejet til kioskejeren, som også skulle passe de offentlige toiletter.  

Det har ikke været muligt at genudleje forretningen efter opsigelse af lejemålet. 

Dette skyldes uden tvivl, at der står adskillige butikslejemål tomme i 

Danmarksgade, også på den centrale gågadestrækning.  

Der har været en enkelt henvendelse om leje af kiosken, men kun til nedsat 

husleje. Beboerne har på afdelingsmøde tilkendegivet, at de ikke ønsker 

huslejestigning grundet nedsat lejeindtægt for kiosken.  

  

Plan- og Miljøudvalget behandlede Skema A sagen vedrørende samme 2 boliger 

på mødet den 6. september 2011, idet Byrådet havde sendt sagen til behandling i 

dette udvalg. Udvalget besluttede, at sagen udsættes med henblik på dialog med 

Vesterport. 

Møde med Boligforeningen er afholdt og supplerende begrundelse og 

dokumentation er fremkommet. Vedhæftet dagsordenen som bilag.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

dispensationen ikke er i strid planens principper.  

 

Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6328 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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Til mødet havde ansøger oplistning og fotodokumenteret, at der står adskillige 

butikslejemål tomme i Frederikshavn Midtby. Fagcenteret har gennemset lokale 

erhvervsmægleres hjemmeside og kan bekræfte, at der i øjeblikket står et meget 

stort antal ledige butikslejemål tomme i midtbyen.  

Det er Fagcenterets vurdering, at det af hensyn til handelslivet, bymiljø mv. er 

vigtigere at sikre aktive butikker på gågaden, frem for at butiksareal ved 

Rådhusstræde fastholdes som sådan, når samme areal kan finde anden 

anvendelse som boliger.  

Endvidere udgør kiosken på Rådhusstræde kun en begrænset del af den samlede 

facadebebyggelse ud mod Rådhusstræde. Da stueetagen langs strædet i øvrigt 

primært anvendes til bolig, vurderes der ikke at være en særlig baggrund for at 

fastholde lokalplanens krav butik i stueplan.  

Bygningens fysik giver ikke mulighed for større taghældning på den overdækkede 

terrasse og terrassen vurderes arkitektonisk at være tilpasset den oprindelige 

bebyggelse.  

Dispensationerne vurderes at være af underordnet betydning for de omboende og 

naboorientering er dermed ikke nødvendig. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

         indretning af de 2 boliger og opførelse af overdækning godkendes som 

ansøgt, idet der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser.  
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Oversigtskort og foto (dok.nr.87391/11) 

Facader og planer (dok.nr.87393/11) 

Supplerende redegørelse fra ansøger (dok.nr.111418/11) 
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9. Sct.Laurentii Vej 80, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har modtaget projekt fra ejerens rådgiver om udskiftning 

af døre og vinduer. Projektet omfatter udskiftning af vinduer og dørelementer i del 

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

Der ansøges om flere dispensationer fra lokalplanen gældende for området.  

Sammen med dispensationsansøgning er vedlagt tegningsmateri ale, der viser 

omfanget af udskiftningen, samt foto af vinduer.  

Der ansøges om følgende dispensationer: 

 Anvendelse af termoruder.  

 Isætning af nye elementer i eksisterende murhuller.  

 

Planmæssige konsekvenser  

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

stueetagen. En mindre del i stueetagen og hele tagetagen anvendes til boligformål. 

Der er udbygninger, der anvendes til udhus og garager.  

  

Bygningen er beliggende i område omfattet af bestemmelserne i lokalplan 

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

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

  

Ejendommen er registret hos Kulturarvstyrelsen med en bevaringsværdi på 2.  

  

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

af bevaringsværdige Villaer. 

  

Projektet vil kræve følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen:  

  

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

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

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

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

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

anvendes ved badeværelser og toiletter."  

  

Der ønskes anvendt elementer af træ med lavenergiruder (termoruder).  

Da der er tale om butiksruder og døre til butik vurderer Teknik og 

MiIljøcentret, at der kan meddeles tilladelse til anvendelse af termoruder.  

  

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

tillige placeres i overensstemmelse med husets stil og traditionelle 

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

murhuller og med samme placering. Hvis facaderne murhuller og 

gennembrydninger, der ikke er i overensstemmelse med husets byggestil, 

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

og vinduer."  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/586 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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De nuværende murhuller ønskes genanvendt. 

Det er Teknik og Miljøcentres vurdering at sydfacaden mod Sct. Laurentii 

Vej skal genskabes, for at skabe en harmonisk facade. Facaden er 

ombygget i 1951. 

   

Der er tidligere meddelt tilladelse (PMU den 8 marts 2011) til ombygning af 

sydfacaden, hvorved det meste af bygningens oprindelige facade mod Sct. 

Laurentii Vej ville blive genskabt.  

Denne tilladelse omfattede også tilladelse til anvendelse af termoruder i 

butiksdøre-døre.  

 Teknik og Miljøcentret har udsendt i naboorientering, evt. 
indsigelser/bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 der meddeles tilladelse til at udskifte butiksvinduer og døre med nye 
partier, der lever op til nutidige isoleringskrav. Center for teknik og miljø. 

bemyndiges til fremover at meddele tilladelse til ovennævnte udskiftning, 
efter en individuel vurdering.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes, dog således at den betinges af, at den manglende søjle ud 

fra et arkitektonisk helhedsindtryk retableres mod terræn. 

  

 

Bilag 

VS: Sct. Laurentii Vej 80 - Sct. Laurentii Vej 80 i 1951.pdf (dok.nr.110473/11) 

VS: Sct. Laurentii Vej 80 - Plan over udskiftning af vinduespartier.pdf  (dok.nr.110474/11) 

VS: Sct. Laurentii Vej 80 - Billeder fra Sct. Laurentii Vej 80.pdf (dok.nr.110475/11) 

VS: Sct. Laurentii Vej 80 - Dispensationsansøgning ved udskiftning af vinduer.pdf  (dok.nr.110476/11) 

Udskiftning af vinduer, døre etablering af nye vinduer i del af ejendommen Sct. Laurentii Vej 80 

Skagen (dok.nr.26284/11) 
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10. Spliidsvej 15, Skagen. 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Spliidsvej 1, matr. nr. 245 b Skagen Bygrunde, fremsender 

ansøgning om ændret tagkonstruktion over del af ejendommen, som indeholder 

køkken og toiletter.  

Det nuværende tagpaptag ønskes udskiftet med tegltag, som på den eksisterende 

hovedbygning.  

Tagkonstruktionen hæves med 1 meter, som vist på medsendte bilag, Der 

monteres 2 ovenlysvinduer i taget. 

Der oplyses af ansøgeren, at ved ændret tagkonstruktion, kan der foretages 

efterisolering af bygningen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område, der er omfattet af lokalplan nr. 5.  

Afsnit 3 i lokalplanen fastsætter, at bebyggelse indenfor området kun med byrådets 

tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.  

Der er ikke i lokalplanen optaget bebyggelsesregulerende bestemmelser.  

  

Hovedbygningen, beliggende ud mod Spliidsvej er optaget i kommuneatlasset med 

en bevaringsværdi 4.  

Den ansøgte bygningsdel er ikke optaget som bevaringsværdi i kommuneatlasset.  

  

Sagen har været udsendt i naboorientering og der var ved indsigelsesfristens udløb 

indkommet 1 bemærkning til det ansøgte. (vedlægges i bilag).  

Teknik og Miljøcentrets supplerende bemærkni ng:  

Den påtænkte ændring af taget udføres som et større udskud, men det er Teknik–

og Miljøcentrets vurdering, at den ændrede tagkonstruktion vil indpasse og 

underordne sig, som en naturlig del af hovedbygningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Udsendt Naboorientering (dok.nr.110696/11) 

Mail fra foreningen for By og Land (dok.nr.115137/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10090 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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11. Ændret anvendelse af ejendommen Grønlandsvej 10, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Mægler ansøger på vegne af køber og nuværende ejer om tilladelse til, at køber 

kan flytte sin vvs- og kloakmestervirksomhed til adressen Grønlandsvej 10. Flytning 

begrundes med pladsmangel på nuværende ejendom på Højrupsvej.  

Virksomhedens vvs-del omfatter smede- og blikkenslagerarbejde, 

naturgasinstallation, vand, varme og ventilation samt sanitet.  

Virksomhedens kloakdel omfatter nyanlæg og renovering af kloaker, rodskæring i 

kloakrør, slamsugning, højt ryksspuling og tv-inspektion samt containerkørsel og 

minigraver.  

Endvidere speciel lastbil med rullende værksted til udbedring af kloakledninger i 

jord uden opgravning.  

På pladsen forventes udendørs oplagret sand, grus og sten til daglige 

driftsopgaver. Øvrigt grej forventes oplagret under tag, herunder også rullende 

materiel i garager.  

I nuværende biludstilling påregnes indrettet vvs-butik med udstilling af bademiljøer, 

sanitet, armaturer mv.  

På ejendommen drives i dag lastvognsværksted, der er døgnåbent for service også 

weekend.  

Der har tidligere været parkering af kølelastvogne på arealet bag bygningerne. Nu 

anvendes disse arealer til oplag af containere for lokal vognmand.  

Ejendommen Grønlandsvej 10 har et grundareal på 12.903 m
2
 og en 

bygningsmasse på i alt 2.791 m
2
. 

Ejendommen Grønlandsvej 10 er beliggende i kommuneplanens område 

FRE.E.11.19 delområde a. Der er ingen lokalplan.  

Af kommuneplanen fremgår, at delområdet kan etableres virksomheder, som kun 

giver anledning til ringe påvirkning af omgivelserne dvs. virksomhedsklasse 1, 2 og 

3. 

På hver ejendom må opføres eller indrettes en enkelt bolig til brug for indehaver, 

bestyrer, portner eller lignende.  

Ejendommen er endvidere medtaget i aflastningsområde Hjørringvej vest til 

detailhandelsbutikker med salg af alle varegrupper.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 12 stk.3 kan kommunalbestyrelsen indenfor byzoner 

modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller 

ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med 

bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, 

når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller 

når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Grønlandsvej 10 er en del af Aflastningsområde Hjørringvej vest. Her kan som 

princip etableres butikker, der sælger alle varegrupper. P.t. er der dog ikke 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10163 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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restrumlighed til dagligvarer og almindelige udvalgsvarer. Der er således kun 

mulighed for salg af særligt pladskrævende udvalgsvarer som f.eks. biler. Bilsalg 

med tilhørende værksted mv. har også været ejendommens oprindelige 

anvendelse, dog de senere år kun lastvogne. 

Ejendommene langs Hjørringvej afspejler områdets anvendelse til aflastningscenter 

med butikker. Den sydlige del langs Grønlandsvej har mere karakter af blandede 

erhverv med forskellig værkstedsaktivitet.  

Med kommuneplanens relativ upræcise formulering af virksomhedstyper er det 

Fagcenterets vurdering, at den ansøgte håndværksprægede virksomhed ikke kan 

hindres med påbud efter Lov om planlægning § 12 stk.3.   

Med ejendommens store areal bag facadebebyggelsen mod Grønlandsvej bør det 

være muligt ved velovervejede placeringer af de enkelte aktiviteter at efterleve 

miljølovgivningens krav i forhold til boligområdet syd for Grønlandsvej.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 meddele tilladelse til indretning af den ansøgte virksomhed på 

ejendommen Grønlandsvej 10, Frederikshavn. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto.pdf  (dok.nr.113976/11) 

VS: ansøgning om godkendelse af Aqua Service Aps´køb og anvendelse af Grønlandsvej 10, 9900 

Frederikshavn - SDOC3726.pdf (dok.nr.111173/11) 
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12. Genbehandling af klage over frisørsalon på ejendommen 

Iver Christensensvej 22, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø (CTM) modtog den 16. marts 2011 en klage over 

etableret frisør salon med 3 fuldtidsansatte, der klages samtidig over støj - og 

trafikgener fra virksomheden. Forud for klage var der en del mailkorrespondance 

mellem klager og CTM.  

  

Ved brev af 14. juni 2011 fremsendes klagen til udtalelse hos virksomheden. Ved 

svarskrivelser fra virksomhedens advokat af henholdsvis 7. juli – 18. august og 25. 

august 2011, ønskes/ansøges der om frisørvirksomhedens fortsatte virke på 

adressen og med de nuværende 3 fuldtidsansatte og 1 fuldtidsansat indehaver – 

dvs. 4 fuldtidsbeskæftiget. 

  

Aktuel tilladelse til frisørsalonen.  

Den 13. februar 2002 blev der meddelt forhåndstilladelse til etablering 

virksomheden. Af forhåndstilladelsen fremgår blandt andet, at 

 der ikke ansættes personale  

 der anlægges 2 parkeringspladser til kunder på ejendommen areal  

 salonen indrettes efter bestemmelserne i Bygningsreglementet  for 

småhuse BR-98 

 der fremsendes tegningsmateriale med beskrivelse af hvor det ansøgte 

ønskes indrettet  

  

Plan- og Miljøudvalget bliver således anmodet om at forholde sig til en lovliggørelse 

af de etablerede forhold på ejendommen.  

  

Plangrundlag  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.05.03 

der udlægger området til helårsboliger – åben- lav boligbebyggelse – med 

tilhørende kollektive anlæg mv. der kan foregå uden gener for omgivelserne.  

Herudover er ejendommen ikke omfattet af anden regulerende planlægning.  

  

Bygningsreglement og erhverv i bolig  

Bygningsreglementets bestemmelser om mulighed for etablering af erhverv i bolig 

var de samme i det tidligere bygningsreglement BR-S 98 og frem til i dag ved BR 

10 kap. 1.1.1. Det fastsættes heri, at erhverv der sædvanligvis kan udøves i 

forbindelse med en bolig er f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor-, og 

arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv. Tilladelser til disse typer erhverv 

blev typisk meddelt på de vilkår der fremgår af ovennævnte forhåndstilladelse.  

  

Bemærkninger fra Center for Teknik og Miljø 

Den meddelte forhåndstilladelse med tilknyttede vilkår var normal praksis i 

forbindelse med indretning af disse liberale erhverv i bolig/boligområder. De 

fastsatte vilkår var netop for at begrænse virksomhedens aktivitetsniveau og 
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herved begrænse generne for de omkringboende. Visionen var, at når disse 

erhverv ”groede” ud af deres boligrammer, skulle de herefter etablere sig i områder 

der planlægningsmæssigt kunne rumme dem.     

Den ansøgte lovliggørelse af anvendelse er i strid med kommuneplanens 

rammebestemmelser.   

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen modsætte sig 

opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede 

arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i 

kommuneplanens rammedel.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på det ansøgte, og  

 at virksomheden indrettes efter meddelte forhåndstilladelse af 13. februar 

2002  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. september 2011 
Et flertal tiltræder indstillingen og der gives en frist på et år. Pia Karlsen kan ikke 

tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 21. september 2011  

Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget.  

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og Ole Rørbæk Jensen, i stedet mødte Irene 

Hjortshøj og Brian Kjær. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen blev senest den 21. september 2010 behandlet i Byrådet med beslutning om 

at tilbagesende sagen til Plan- og miljøudvalget. Forinden havde Plan og 

miljøudvalget besluttet, ”at der meddeles afslag på det ansøgte og at virksomheden 

indrettes efter meddelte forhåndstilladelse af 13. februar 2002”.Sagen blev herefter 

begæret i byrådet. 

Efter Center for Teknik og Miljø’s vurdering af sagen, vil en lovliggørelse af 

virksomheden i det ansøgte omfang medføre en væsentlig øget anvendelse i 

forhold til den tidligere meddelte tilladelse.  

Kommuneplanens rammebestemmelser udlægger området til helårsboliger – 

herunder til åben-lav boligbebyggelse – med tilhørende kollektive anlæg m.v., der 

kan foregå uden gener for omgivelserne.  

På denne baggrund foreslås, at en evt. tilladelse gøres personlig til virksomhedens 

ejer.  

En lovliggørelse af frisørvirksomheden vil endvidere medføre, at der skal  udstedes 

byggetilladelse med vilkår/krav om blandt andet:  

1. krav om lyd/brandmæssig opdeling mellem bolig og erhvervsdel,  
2. aktuelt 2 pladser – krav om yderligere 2 p- pladser, 
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3. krav om personalerum 

4. dispensation fra loftshøjde (2,5m) i forbindelse med indretning af 
arbejdspladser m.v. 

Der er p.t. ikke registreret erhvervsareal på ejendommen og en lovliggørelse vil 

medføre en frisørsalon på 64 m
2
 med 7 klippepladser og 1 vaskeplads, det 

resterende boligareal udgør herefter 88 m
2
. 

Forinden byggetilladelse kan udstedes, skal der gennemføres naboorientering hos 

berørte naboer.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 tilladelsen udstedes som en personlig tilladelse til aktuelle ejer og  

 der gennemføres naboorientering  - forinden byggetilladelse udstedes   
  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Et flertal tiltræder indstillingen. Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde 

indstillingen, idet han ønsker gældende planlægning og vilkår overholdt.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indgået klage  (dok.nr.87382/11) 

Bilag 2 - Partshøring  (dok.nr.87384/11) 

Bilag 3 - Forhåndstilladelse 2002 (dok.nr.87385/11) 

Bilag 4 - Bemærkninger fra virksomhedens afvokat og ans. om lovliggørelse  (dok.nr.87386/11) 

Supplerende ansøgningsmateriale fra ejer  (dok.nr.113413/11) 
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13. Ændret anvendelse af hotel til lejligheder uden hotelpligt 

Østre Strandvej 2, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ny ejer af Skagen Sømandshjem ansøger om tilladelse til at nedlægge 

hotelfunktionen og i stedet indrette lejligheder uden hotelpligt, reelt ferieboliger.  

  

Ansøgningen begrundes med ønsket om at sikre liv i bygningen hele året og 

dermed også generere omsætning i byen som helhed. 

Lokalplanen muliggør boliger til helårsanvendelse. Ansøger påpeger, at der 

allerede nu står mange helårsboliger tomme og er nervøs for, at det samme vil ske 

for Sømandshjemmet, hvis denne bygning indrettes til helårsboliger.  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.H.01.05 og omfattet 

af lokalplan SKA.243.H delområde 1 b.  

Af kommuneplanen fremgår, at der er tale om et havneområde. Området nord for 

Vestre Strandvej/Auktionsvej forbeholdes byfunktioner, mens området syd herfor 

forbeholdes havne- og oplevelsesrelaterede funktioner.  

Af lokalplanen fremgår, at ejendommen kun må anvendes til helårsboliger og 

centerformål, herunder hotelvirksomhed. Centerformål omfatter ikke butiksformål.  

Bebyggelsen er ikke bevaringsværdig. Jf. Kommuneatlas Skagen er den tillagt 

bevaringsværdien 6.  

Jorden, hvorpå ejendommen er beliggende, er under erhvervelse fra Skagen Havn. 

Der søges erhvervet et større jordtilliggende end Sømandshjemmet var lejere af.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

Jf. Lov om planlægning § 5 b stk.1 pkt.3 gælder det for planlægning i 

kystnærhedszonen, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder (ej heller 

sommerhuse på højkant). 

Jf. samme lovs § 5 a stk.3 er kystnærhedszonen defineret som værende 

landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål indenfor 

kystnærhedszonen eller de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

hoteldrift eller lignende virksomhed. Undtaget herfor er arealer til hoteller i 

Frederikshavn. Op til 50 % af værelseskapaciteten kan omdannes til almennyttige 

ferieboliger, hvis anlægget er opført før 1988.  

  

Hvis Byrådet finder, at der er tungtvejende grunde (ruin, vejflytning eller lignende) 

kan anvendelsen til hoteldrift eller lignende virksomhed tillades ændret til andet 

formål.  
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Jf. skema til retningslinje 4.2.8 har Skagen Sømandshjem en kapacitet på 54 

sengepladser.  

  

Af oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009 fremgår, at 

det er op til de lokale myndigheder at beslutte om hotelpligten kan nedlægges på 

kystnære hoteller lokaliseret i byerne(byzone). Samtidig skal understreges, at der 

efter en evt. nedlæggelse af hotelfunktionen ikke senere kan forventes mulighed for 

udlæg af et nyt kystnært hotel som erstatning for det nedlagte hotel.  

  

Byrådet har ikke i forbindelse med den nye kommuneplan forholdt sig konkret til 

problematikken nedlæggelse af hotelkapacitet, men har videreført 

regionplanretningslinjen fra Regionplan 2005 på dette område i uændret form.  

  

Efterfølgende har Byrådet i 2011 godkendt Turismeredegørelsen. Heraf fremgår 

under afsnittet Principper for lokalisering af ferie- og fritidsanlæg, at ”Hoteller og 

lignende overnatningsvirksomhed i kystnærhedszonen skal som udgangspunkt 

fastholdes og må ikke nedlægges uden særlig begrundelse med risiko for, at 

anvendelsen overgår til private ferielejligheder”. Turismeredegørelsen tager ikke 

stilling til hoteller i de kystnære byområder.  

Turismeredegørelsen har endnu ikke resulteret i ændringer i de fra 

kommuneplanen oplistede retningslinjer, der således fortsat er gældende.  

  

Lokalplan SKA.243.H gældende for ejendommen angiver flere 

anvendelsesmuligheder for ejendomme indenfor delområde 1 b helårsbolig- og 

bycenterformål samt hotelvirksomhed. Samtidig anføres, at 3 konkrete ejendomme 

forventes opretholdt med de nuværende funktioner.  

  

Da Skagen Sømandshjem ikke er en af disse ejendomme, er der indirekte taget 

stilling til, at Sømandshjemmets nuværende funktion som hotel ikke nødvendigvis 

forventes opretholdt. Kommuneplanretningslinje 4.2.9 ønskes ikke fastholdt, og 

bygningen kan indrettes til helårsbolig- og bycenterformål i overensstemmelse med 

lokalplanen.  

  

Lokalplanen giver en ret til at anvende evt. boliger til helårsbrug, men ikke en pligt 

hertil. En sådan bolig ville kunne anvendes som second house/feriebolig.  

  

I oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013 står under statslige 

mål for turisme og ferie- og fritidsanlæg anført ”Det er et mål, at deltidsbosætning i 

eksisterende helårsboliger i områder præget af fraflytning og med ringe 

efterspørgsel efter helårsboliger, kan modvirke tomme boliger”.  

  

Deltidsbosætning og også anvendelsen ferieboliger er en umiddelbar mulighed, 

hvis anvendelsen i en lokalplan er boligformål uden præcisering af boligformen. En 

sådan anvendelse betyder, at også virksomhedsferiefonde og tilsvarende har 

mulighed for at erhverve en bolig.  

  

Fra Forening i Skagen er i forbindelse med anden tilsvarende sag modtaget 

tilkendegivelse om helårsbeboelse kontra feriebeboelse. Vedlægges dagsordenen 
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som bilag.  

Helårsanvendelse i Skagen kan ikke håndhæves, da byen ikke har boligmangel. På 

den baggrund vurderer Fagcenteret, at det reelt er uden faktuel betydning med 

lokalplanens præcise anvendelsesbestemmelse til helårsbrug. Boligerne anvendes, 

som den enkelte ejer har ønske om.  

Ophævelse af hotelpligten med henblik på indretning af boliger uden helårsstatus 

betinger udarbejdelse af ny lokalplan med henblik på boligformål.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 sagen afventer Masterplanen for Skagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om anvendelsesændring Skagen Sømandshjem.pdf  (dok.nr.104704/11) 

Synspunkter om helårsbyen Skagen.pdf  (dok.nr.113962/11) 
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14. Ophævelse af hotelpligt Tuxenparken 1, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Efter udbud i 2005 erhvervede nuværende ejer ejendommen i 2006 til hotelformål.  

Der blev godkendt lokalplan, der muliggør opførelse af 70-75 hotelferielejligheder i 

form af rækkehus bebyggelse og hotelkompleks med 20 lejligheder, svømmehal, 

wellness samt reception og cafe.  

Med baggrund i nedlæggelse af hotelpligten på dele af andet hotel i drift i Skagen, 

ansøger ejer om nedlæggelse af hotelpligten for hele Hotel Tuxenparken, 

subsidiært kun de 74 hotelferielejligheder i rækkehusbebyggelsen.  

Ansøgningen begrundes med, at hotelferielejligheder ikke kan sælges, grundet 

hotelpligten.  

Blev det muligt at sælge ferielejlighederne ville dette betyde meromsætning i byen 

og som minimum ville et bestyrerpar været helårsbeskæftiget samt løsarbejdere 

tilknyttet i den udvidede sæson, idet købere forventelig vil være i Skagen udover 

den sædvanlige højsæson.  

Tuxenparken henligger nu næsten som bar grund, der hverken pynter i byen eller 

trækker omsætning eller arbejdspladser til Skagen.  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.F.05.03 og omfattet af 

lokalplan SKA.229-C.  

Af kommuneplanen fremgår, at ejendommen er udlagt til fritidsområde med 

anvendelsen hotel.  

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til hotelformål dvs. 

erhvervsmæssig drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med 

mulighed for servering.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

Jf. Lov om planlægning § 5 b stk. 1 pkt. 3 gælder det for planlægning i 

kystnærhedszonen, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder ( ej heller 

sommerhuse på højkant). 

Jf. samme lovs § 5 a stk. 3 er kystnærhedszonen defineret som værende 

landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål indenfor 

kystnærhedszonen eller de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

hoteldrift eller lignende virksomhed. Undtaget herfra er arealer til hoteller i 

Frederikshavn.  

  

Med retningslinjen signaleres, at hotellerne på de yderste 3 km kystnære områder 

er en overnatningsressource, som ønskes opretholdt, og at dette er hovedreglen. 

En bred vifte af overnatningsanlæg skal stadig være med til at tilgodese de 
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forskellige turisters behov.  

  

I oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2009 blev der åbnet 

op for, at de lokale myndigheder kunne beslutte at nedlægge hotelpligten på 

kystnære hoteller lokaliseret i byerne(byzone). Dette kunne være en måde at 

understøtte et igangværende hotels mulighed for modernisering af bygninger og 

faciliteter. Samtidig blev det understreget, at der efter en evt. nedlæggelse af 

hotelfunktionen ikke senere kan forventes mulighed for udlæg af et nyt kystnært 

hotel som erstatning for det nedlagte. 

  

Byrådet har ikke i forbindelse med den ny kommuneplan forholdt sig konkret til 

problematikken nedlæggelse af hotelkapacitet, men har videreført 

regionplanretningslinjen fra Regionplan 2005 på dette område i uændret form.  

  

Efterfølgende har Byrådet i 2011 godkendt Turismeredegørelsen. Heraf fremgår 

under afsnittet Principper for lokalisering af ferie- og fritidsanlæg, at ”Hoteller og 

lignende overnatningsvirksomhed i kystnærhedszonen skal som udgangspunkt 

fastholdes og må ikke nedlægges uden særlig begrundelse med risiko for, at 

anvendelsen overgår til private ferielejligheder”. Turismeredegørelsen tager ikke 

stilling til hoteller i de kystnære byområder.  

Turismeredegørelsen har endnu ikke resulteret i ændring af de i kommuneplanen 

oplistede retningslinjer, der således fortsat er gældende.  

  

Hotel Tuxenparken er endnu kun ” en bar grund” som ansøger anfører. I 

forbindelse med godkendelse af lokalplanen ønskede ”Miljøcenter Århus (nu 

Naturstyrelsen) en redegørelse med dokumentation og vurdering af behov for 

nyudlæg til hotel.  

Ved evt. nedlæggelse af hotelpligten for så stort et hotel, vil det blive overordentlig 

vanskelig fremadrettet at kunne argumentere for behov for nye kystnære arealer til 

hotel som erstatning for det nedlagte hoteludlæg. Dette sammenholdt med, at der 

er meget få arealer omkring Skagen, der ikke er omfattet af diverse naturinteresser 

mv. og dermed til rådighed, betyder, at Fagcenteret ikke kan anbefale, at 

hotelpligten ophæves på Tuxenparken.  

Supplerende kan oplyses, at ejer har erhvervet ejendommen efter offentligt udbud 

med henblik på hotelanvendelse. At fravige udbudsvilkårene kan være 

problematisk. 

Eventuel ophævelse af hotelpligten og etablering af ferieboliger betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på ansøgning om nedlæggelse af hotelpligten både 
helt eller delvist for Hotel Tuxenparken, Skagen. Der henvises til 
udbudsvilkårene.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

Ansøgning om ophævelse af hotelpligt (dok.nr.61163/11) 

Redegørelse for projektet (dok.nr.101587/11) 

Situationsplan.pdf (dok.nr.101588/11) 
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15. Etablering af overnatningsfaciliteter i den kommercielle del 

af Kulturhus kappelborg, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af den kommercielle del af Kulturhus Kappelborg ansøger om tilladelse til at 

nedrive bygning D (skolebygningen fra 1964) og i stedet opføre ny 2½ etages 

bebyggelse placeret samme sted. 

  

Nybygningen indrettes med køkken- og personalefaciliteter samt gæstetoiletter til 

restaurant i den bevaringsværdige bygning sammenbygget med den nedrevne 

bygning. 1. og 2. sal indrettes med 15 dobbeltværelser og 5 enkeltværelser (hotel).  

  

Nybygningen påtænkes opført i facademur og med rødt vingetegl. Mellem denne 

bygning og den bevaringsværdige skolebygning påtænkes let mellembygning med 

indgangsparti.  

Den fremtidige bebyggelsesprocent for den kommercielle ejendom blive ca. 60 %.  

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

af lokalplan SKA.200.C1 samt deklaration lyst 2011.  

Af lokalplanen fremgår, at ejendommen kan anvendes til centerformål, herunder 

bl.a. hoteller og pensionater. 

Deklarationen, der er en del af købsvilkårene anfører i stk.4, at ejendomme, der 

udstykkes fra Kappelborg skal anvendes i overensstemmelse med ”Grundlag for 

Kulturhus i Skagen” (idegrundlaget). Kopi af deklarationens stk. 1-4 vedlægges 

dagsordenen.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der efter offentlig bekendtgørelse af en lokalplan 

ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, 

medmindre dispensation meddeles.  

Jf. Lov om planlægning § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at 

der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. 

Forbudet kan højst nedlægges for et år. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere taget stilling til indretning af hotellignende 

overnatningsanlæg i den kommercielle del af Kappelborg og ikke fundet en sådan 

anvendelse forenelig med idegrundlaget jf. deklarationen.  

  

Lokalplan SKA.200.C1 muliggør umiddelbart hoteldrift på ejendommen.  

  

Af hensyn til virkeliggørelse af de ideer og visioner, der er ”Grundlag for Kulturhus i 

Skagen” er det afgørende at støtte op om Fagudvalgets beslutning.  

Det ansøgte projekt kan hindres ved at nedlægge et påbud efter § 14 i Lov om 

planlægning og inden 1 år udarbejde ny lokalplan, der hindrer anvendelse til hotel 

og pensionat (erhvervsmæssig overnatning).  
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der forvarsles påbud efter § 14 i Lov om planlægning med henblik på at 
hindre indretning af overnatningsfaciliteter i den kommercielle del af 

Kulturhus Kappelborg.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.114148/11) 

Byggeansøgning og tegninger som eet dokument.pdf  (dok.nr.114001/11) 
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16. Etablering af dagligvarebutik på ejendommen Skagensvej 2, 

Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Projektudvikler ansøger på vegne af ejer og butikskæde om principiel tilladelse til 

opførelse af en 900 m
2
 dagligvarebutik på ovennævnte ejendom. Konkret drejer det 

sig om en større dagligvarekæde, som bl.a. er kendetegnet ved en stærk økologisk 

profil.  

  

På ejendommen er der i dag kiosk med postekspedition samt spillehal med 10 

automater, solcenter og et tankanlæg. Dette tankanlæg ønskes bibeholdt. De 

resterende bygninger nedrives.  

  

Den nye butiksbygning påtænkes placeret længst mod øst på grunden med 

parkering og nuværende tankanlæg ud mod Skagensvej.  

  

Ansøgningen begrundes med, at der allerede i dag er dagligvarehandel i et vist 

omfang på ejendommen og udvidelse heraf vil ”holde” mere handel hjemme i 

Ålbæk. Beliggenheden betyder også, at kunder i form af trafikanter på Skagensvej 

kan påregnes. Endvidere vil butikken medvirke til at fastholde benzinsalg i byen.  

  

Butiksprojektet søges realiseret indenfor rammerne af gældende byplanvedtægt.  

  

Ejendommen har et grundareal på 3005 m
2
 og er i dag bebygget med et areal på 

502 m
2
 samt benzin-ø og diverse udhuse, i alt 605 m

2
. Der er foruden butikken og 

solcenter 2 boliger på ejendommen.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.11.11 og omfattet af 

byplanvedtægt nr. 8 delområde B. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsboliger med 

tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, 

dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener 

for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres.  

  

Byplanvedtægtens delområde B må kun anvendes til bolig - og håndværksformål, 

og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. På hver ejendom må kun opføres 

eller indrettes én bolig for én familie samt bebyggelse til mindre 

håndværksvirksomheder (herudover et til virksomheden hørende mindre 

salgslokale), når virksomheden ikke ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ekstra trafik 

og parkering eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn vil 

blive til ulempe for den omliggende bebyggelse. Virksomhederne må kun med 

byrådets særlige tilladelse drives af andre end den, der bebo r den på ejendommen 

værende bolig. 

Ejendommen er ikke medtaget i det udlagte detailhandelsområde for Ålbæk. Den 

ligger 300 syd herfor langs Skagensvej.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9987 

 Forvaltning: CTM 
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 Besl. komp: PMU 
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Projektets realisering betinger følgende dispensationer fra byplanvedtægten.  

 fra § 2 til butiksanvendelse 

 fra § 5 til en udnyttelsesgrad på 0,3 og almindelig bygningshøjde mod tilladt 
udnyttelsesgrad 0,2 + mindre værkstedsbygninger i én etage med højst 3 
meter bygningshøjde. 

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

principperne i vedtægten dvs. vedtægtens formål og de anvendelsesbestemmelser, 

som er fastsat ud fra formålet med vedtægten.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Skagensvej 2 er opført omkring 1960 med bolig og autoværksted med mindre 

salgslokale, nok også benzinsalg. I 1987 nedlægges autoværkstedet og 

salgslokalet udvidet med værkstedet til en egentlig butik. I 1992 inddrages dele af 

lageret til salgslokale, således at den nuværende butiksstørrelse på ca. 175 m2 

skabes. Butikken er senere suppleret med spillehal og solcenter.  

  

Ejendommens anvendelse har gennem årene ændret sig ”væk” fra den oprindelige 

håndværksvirksomhed til næsten kun at være detailsalg med supplerend e 

aktiviteter som post og spil. 

  

Den påtænkte dagligvarebutik vurderes ikke mere belastende for området end alle 

de nuværende aktiviteter sammenlagt. Butiksbygningen kan blive en væsentlig 

visuel forbedring i området, dog vil en placering længst mod øst påvirke 2 

nærliggende boligejendomme her. 

  

Dagligvarebutik kan ikke rummes indenfor byplanvedtægtens bestemmelser for 

delområde B. En dispensation til en sådan anvendelse er tvivlsom lovlig, idet 

byplanvedtægten i sin opbygning opdeler Ålbæk i forskellige delområder med 

forskellig anvendelse, hvilket kan siges at være et princip i vedtægten, som der ikke 

kan dispenseres fra. Butikker forbeholdes omkring Centralvejen og nord herfor 

langs Ålbækvej.  

  

Vejcenter Nordjylland har i forbindelse med godkendelse af mertrafik på 

Søndergårdsvej i forbindelse med parcelhusudstykning forvarslet krav om 

helleanlæg med svingbaner samt flytning af byskiltet.  

I forbindelse med ændret brug af de 2 ind- og udkørsler fra oprindelig tankanlæg 

med værksted kan ligeledes forventes stillet krav om trafikale foranstaltning på 

hovedlandevejen. Alt uden udgift for Vejdirektoratet.   

Det er Fagcenterets vurdering, at den lokale 

”handelstandsforening/erhvervsforening” bør høres i sagen, og deres synspunkter 

indgå i sagens videre behandling.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  
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 ansøgningen sendes til høring i relevante foreninger i Ålbæk. Sagen 

genoptages herefter til beslutning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstilingen tiltrædes, dog således at der foretages almindelig nabohøring.  

  

 

Bilag 

Luftfoto oversigt.pdf  (dok.nr.113965/11) 

VS: Ansøgning Ålbæk - Ansøgning Skagensvej 2A, 9982 Ålbæk.doc (dok.nr.109134/11) 

VS: Ansøgning Ålbæk - UDKAST SITUATIONSPLAN ÅLBÆK VER. 1.pdf  (dok.nr.109137/11) 
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17. Etablering af dagligvarebutik på ejendommene 

Grundtvigsvej 78 og 92-94, Elling - Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

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

dagligvarebutik kan søges realiseret indenfor rammerne af lokalcenter Elling med 

mindre arealmæssig udvidelse. Af sagen fremgår, at også ejendommen 

Grundtvigsvej 80-82, der også ligger i lokalcenteret kunne inddrages. 

  

Dagligvarekæden har sammen med projektudvikler arbejdet videre med projektet 

og også undersøgt muligheden for at inddrage TDC-teknikhus. Dette viser sig ikke 

at være muligt.  

En mere optimal placering af butikken ville være at inddrage del af ejendommen 

Grundtvigsvej 76.  

  

En udvidelse af arealet betyder samtidig, at der skabes bedre sammenhæng for 

centerets eksisterende funktioner: OK kiosk, Ok tankanlæg, Pizzaria, Bilvask og en 

ny dagligvarebutik, da alle funktioner vil henvende sig til parkeringsområdet i 

midten af lokalcenteret.  

  

Butiksbygningen placeres med facade og indgangsparti synlig ud mod Skagensvej.  

  

Ejendommen Grundtvigsvej 76 har et grundareal på 5.502 m
2
 og er bebygget med 

hal og kontor i alt 490 m2. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.E.02.05 og omfattet af 

Lokalplan nr. 028-1 zone IV.  

Af lokalplanen fremgår, at området udlægges til erhvervsbebyggelse, der for den 

sydlige del alene må bestå af bygninger, der helt eller delvist indrettes til kontorer 

og mindre ikke-generende handels- og værkstedsvirksomheder, som naturlig finder 

plads i området.  

For den nordlige del kan der endvidere tillades værkstedsvirksomhed som f.eks. 

service-, reparations- og autovaskeanlæg for motordrevne køretøjer.  

Ejendommen grænser op til lokalcenter Elling, der muliggør et samlet butiksareal 

på 3.000 m
2
. Den enkelte dagligvarebutik må have en størrelse på max. 1.000 m

2
. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

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

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/10573 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Med et grundareal på 5.502 m
2
 for Grundtvigsvej 76 og en bygning kun på 490 m

2
 

er det muligt, at frastykke arealet mellem bygningen og Skagensvej og stadig 

overholde bestemmelserne i lokalplan nr. 028-1 om grundstørrelse og 

bebyggelsesprocent.  

  

Frederikshavn Kommune meddelte tilbage i 2002 afslag på etablering af 

dagligvarebutik på ejendommen Grundtvigsvej 76 begrundet i, at detailhandel på 

dette sted var i strid med Regionplantillæg nr. 66 Detailhandelsstruktur.  

Med Kommunens detailhandelsplan fra 2006 blev der i den nordlige del af 

Grundtvigsvej skabt mulighed for detailhandel gennem udlagt del af lokalcenter.  

  

Fagcenteret vurderer, at den skitserede løsning med placering af butiksbygningen 

delvis på Grundtvigsvej 76 giver en bedre trafikafvikling på området og mere 

overskuelige parkeringsforhold. 

Etablering af dagligvarebutik på op til 1.000 m
2
 kan rummes indenfor lokalcenterets 

max. størrelse på 3.000 m
2
. Butikken placeres dog delvis udenfor lokalcenterets 

afgrænsning.  

Fagcenteret vurderer ikke, at det kan være en statslig interesse at hindre udvidelse 

af lokalcenteret også med del af ejendommen Grundtvigsvej 76, når max. 

størrelsen på 3.000 m
2
 for lokalcenter Elling overholdes. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 ejendommen Grundtvigsvej 76 delvis kan inddrages i lokalcenter Elling 
med henblik på placering af dagligvarebutik. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Supplerende ansøgning med projekt.pdf  (dok.nr.110629/11) 

Lokalcenter Elling (dok.nr.141403/10) 

Afgørelse fra PMU (dok.nr.145222/10) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. november 2011 Side 40 af 69 

 

18. Om- og tilbygning af dagligvarebutikken Chr. X´s Vej 51, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om principiel tilladelse til at renovere, ombygge 

og udvide dagligvarebutikken på ovennævnte ejendom. Ansøgningen begrundes 

med et ønske fra butikskæden om en udvidelse samt et fælles ønske om en 

forskønnelse.  

  

Den eksisterende bygning er en ombygget tankstation/autoværksted, der rummer 

tidligere bilistbutik og dagligvarebutikken. Endvidere bolig på 1. sal.  

Bygningsmassen er karakteriseret ved en 2 etages bygning med 2 tilstødende 1-

etages fløje. Den 2 etages bygning bevares. De to 1-etages fløje nedrives delvist.  

  

Den bevarede del af bygningen indrettes med vareindlevering og lager samt 

personalefaciliteter. Boligen på 1. sal bibeholdes. Mod øst opføres ny bebyggelse 

til det egentlige salgslokale. Boligen Chr. X’s vej 53 nedrives for at skabe plads 

hertil. Arealerne sammenlægges matrikulært.  

Samtidig vil parkeringsarealer og benzinstander blive fornyet. De 3 eksisterende 

udkørsler reduceres til 2 udkørsler. Der etableres 29 parkeringspladser på 

ejendommen.  

  

Nybygningen udføres med gule, vandskurede facader og sadeltag med røde 

vingetegl. Bygningen placeres 2,5 meter fra vestskel og tæt på skel mod syd lig 

nuværende bygning. Sekundære bygninger udføres med træbeklædning. Facader 

på eksisterende bebyggelse renoveres og bringes i harmoni med nybyggeriet.  

  

Ejendommens grundareal udgør efter sammenlægning 2308 m
2
. 

Bruttoetagearealet for butikken udgør fremtidig 1030 m
2
 samt bolig 1. sal på 150 

m
2
, i alt et etageareal på 1180 m

2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 51 %. Det 

samlede bolig- og erhvervsareal udgør i dag 1055 m
2
.  

  

Begge ejendomme er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.03.02 og 

omfattet af lokalplan nr. 5. 

  

Af kommuneplanens fremgår, at området skal anvendes til helårsboliger i form af 

åben-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og 

privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan 

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

  

Af lokalplanen fremgår, at bebyggelse indenfor området kun med byrådets 

tilladelse må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.  

Af den tilhørende lokalplanredegørelse fremgår, at lokalplanen ikke ophæver 

bygningsvedtægtens bestemmelser om anvendelse og grundstørrelse. Disse 

bestemmelser er gældende frem til der er tilvejebragt en kommuneplan. Det 

betyder, at kommuneplanens anvendelsesbestemmelser er gældende for 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/12559 

 Forvaltning: CTM 
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ejendommene. 

  

Ingen af de omtalte bygninger er medtaget i kommuneatlas Skagen som 

bevaringsværdige.  

  

Realisering af projektet betinger godkendelse efter lokalplan nr. 5 og 

Bygningsreglement 2010 kap. 2.1. Partshøring er ikke iværksat.  

Der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra 3 foreninger i Skagen om, at 

dagligvarebutikken betragtes at ligge i bymidten og dermed kan udvide deres 

butiksareal indenfor de i lokalplanen eksisterende regler for Centerområdet.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

I centerområde i Skagen kan dagligvarebutikker gives en størrelse på max. 1500 

m
2
. For den konkrete butik på Christian X’s Vej er der kun mulighed for en størrelse 

på 1000 m
2
, jf. planlovens regler for størrelse af enkeltliggende butikker.  

  

Kommuneplanrammen resp. lokalplanen muliggør dagligvarebutikker til områdets 

daglige forsyning. Sådanne butikker kan også jf. kommuneplanretningslinje 1.2.4 

gives en størrelse på max. 1.000 m
2
. Den ansøgte butiksstørrelse er således i 

overensstemmelse med gældende detailhandelsregler.  

  

Da lokalplanen ikke indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, er det 

bygningsreglementets bestemmelser, der er gældende dvs. max. 

bebyggelsesprocent for anden bebyggelse på 45 %. 

  

Parkeringskrav for ejendommen vurderes at skulle opfylde de samme krav som 

gældende for butikker i bymidten dvs. 1 p-plads pr. 50 m
2
. Der er således et samlet 

krav på 22 p-pladser for butik og bolig.  

  

Bebyggelsens omfang, placering og højde i forhold til skel betinger 

helhedsvurdering, jf. bygningsreglementets kap. 2.1. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at den nye bebyggelse ikke ved skygge og 

manglende solindfald vil påvirke ejendommen syd herfor væsentlig, idet denne 

ejendom ligger højere. Mod vest er bebyggelsen trukket væk fra skel og udføres 

med sadeltag, hvorfor skygge og lysindfald heller ikke påvirkes væsentligt her. 

Denne ejendoms haveanlæg ligger højere end butikken. 

  

Der er på ejendommen tilstrækkelig parkering og opholdsareal til boligen på 
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tagterrasse. 

Fagcenteret vurderer, at projektet som helhed er en væsentlig visuel forbedring i 

området.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 det fremsendte projekt godkendes som grundlag for nabo- og partshøring. 
Efter endt høring genoptages sagen til beslutning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning.pdf (dok.nr.113761/11) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.113762/11) 

Synspunkt vedr. udvidelse af butikker (dok.nr.39311/11) 
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19. Opførelse af ny bebyggelse Niels Juels Vej 47, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om igangsætning af ny lokalplan med henblik på 

opførelse af ny boligbebyggelse på ovennævnte ejendom.  

  

Ejendommen henligger i dag med græs og er bebygget med tidligere staldbygning 

og diverse udhuse. Ejendommen har et grundareal på 3931 m
2
 og har et bebygget 

areal på ca. 300 m
2
. 

  

Ny ejer påtænker at opføre 3 ”punkthuse” i 2 etager med i alt 18 lejligheder. 

Husene bliver i 2 etager med facader dels pudset og dels med træbeklædning og 

med fladt paptag. Husenes totalhøjde bliver ca. 6 meter.  

  

Energimæssigt opfylder husene mindst lavenergiklasse 2015-kravene. Der bliver 

solceller til strøm, varmepumpe evt. kombineret med solfangere til opvarmning og 

varmt brugsvand.  

  

Hjørnegrunden ved Niels Juels Vej / Arenfeldtsvej adskiller sig ved at ligge som en 

trekant i et meget retningsbestemt villakvarter. Længehuset(staldbygningen) ved 

det sydlige hjørne bevares og er derved retningsbestemmende for den kommende 

bebyggelse. For at udnytte grundens facon placeres punkthusene i hver sit hjørne 

og giver dermed plads til friareal og parkering mellem husene.  

  

Den nuværende indkørsel fra Niels Juels Vej fastholdes og forlænges op langs 

skellet mod øst til parkeringsarealet.  

  

De påtænkte 18 boliger får et samlet etageareal på 1638 m
2
. Nuværende 

staldbygning renoveres og udnyttes med et etageareal på 250 m
2
. Hertil kommer 

udhusareal til boligerne og nuværende gammelt udhus på ca. 160 m
2
. Fremtidig 

samlet etageareal ca. 2050 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 52 %.  

  

Der bliver terrasse eller altan til den enkelte lejlighed og ca. 1.000 m
2
 grønt areal 

mellem og omkring bygningerne og 19 parkeringspladser. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.B.03.01. Der er ingen 

lokalplan. 

Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsboliger samt 

fællsanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov. Samt i 

begrænset omfang erhverv med lokal betydning. 

Bebyggelsen skal opføres i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Nuværende 

bebyggelseskarakter skal fastholdes.  

Bebyggelsesprocent for 30 % for åben-lav, 40 % for tæt-lav og 45 % for anden 

bebyggelse, max 1½ etage og max. højde 8,5 meter.  

Opholdsareal skal udgøre mindst 100 % af etagearealet. Der skal etableres mindst 

1 p-plads pr. bolig og udlægges areal til yderligere mindst 1 p -plads pr. bolig. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10189 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Ejer er villig til et erhverve ca. 100 m
2
 stort trekantet vejareal ved Arenfeldtsvej. 

Henligger i dag til brug for papircontainer.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, 

herunder nedrivning af bebyggelse og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre 

kommuneplanens virkeliggørelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen Niels Juels Vej 47 ligger sammen med et par andre 

erhvervsejendomme, som en enklave midt i er større fuldt udbygget boligområde 

med traditionel parcelhusudstykning. Langs Arenfeldtsvej er der skabt et grønt 

strøg, idet den nuværende bebyggelse er trukket væk fra vejen på begge sider. Et 

princip, der bør videreføres også på ejendommen Niels Juels Vej 47.  

  

Med en bebyggelse i 2 etager placeret som 3 ”punkthuse” har arkitekten søgt at 

give den nye bebyggelse sin egen identitet i stedet for at kopiere de 

omkringliggende parcelhuse.  

  

Fagcenteret deler arkitektens opfattelse af, at den trekantede grund ikke er 

umiddelbart oplagt til udstykning lig de omkringliggende arealer, dog bør den 

åbenhed, der er i den omkringliggende bebyggelse fastholdes. Den 2-etages 

bebyggelse vurderes ikke at blive dominerende i området, da grunden ligger lavt i 

forhold til omgivelserne.  

  

Kommuneplanens opholdsarealkrav på 100 % af etagearealet skal tilgodeses for at 

fastholde åbenheden. Det betyder, at den ny bebyggelse skal reduceres i størrelse 

svarende til max. antal boliger i punkthusene på 12 boliger. Bebyggelsesprocenten 

reduceres herved til godt 40 % og der kan etableres 1½ p-plads pr. bolig.  

  

Fagcenteret vurderer, at bebyggelsen efter det viste princip i reduceret form kan 

være grundlag for udarbejdelse af lokalplan. 

  

Frederikshavn Kommune har solgt ejendommen primo 2011. Af købsaftalen 

fremgår, at ”Ny lokalplan for området udarbejdes af Frederikshavn Kommune”.  

Projektet viderebearbejdes arkitektonisk, materiale mv. i et samarbejde mellem 

bygherrens arkitekt og Fagcenteret gennem lokalplanprocessen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der igangsættes ny lokalplan for ejendommen Niels Juels Vej 47, Sæby på 
grundlag af det fremsendte projekt, dog i reduceret form. Videreudvikling 
sker i et samarbejde arkitekt og Fagcenter gennem lokalplanprocessen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

VS: 18 boliger niels juelsvej - A3_Mappe_Niels Juels Vej_Sæby_opdate1.pdf  (dok.nr.112418/11) 
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20. Principiel ansøgning om boligbebyggelse 

Gasværksvej/Søndre Ringvej, Sæby - Ændret projekt 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. juni 2009, at eksisterende 

erhvervsområde E.1.25 beliggende på hjørnet Gasværksvej/Søndre Ringvej 

gennem ny planlægning kunne ændres til boligformål. Det konkrete skitseprojekt 

kunne dog ikke godkendes som grundlag for ny lokalplan.  

  

For ejendommen Gasværksvej 42 (frysehuset) fremkom nyt forslag til indretning 

som Udvalget behandlede på mødet den 10. november 2009. Der besluttedes, at 

projektet fortsat ikke kunne godkendes som grundlag for ny lokalplan.  

Boligbyggeprojekt i form af nybyggeri kan forventes godkendt med en 

bebyggelsesprocent på op til 70 % og en max. bygningshøjde på 8,5 meter. 

Projektet skal udformes i sammenhæng med den omkringliggende 

boligbebyggelse.  

  

Fra ansøger er nu modtaget et ændret projekt, der fortsat er en om - og tilbygning af 

det oprindelige frysehus. 

                

I frysehuset ønskes fortsat indrettet 16 boliger med 8 boliger i stueetagen og 8 

boliger på tilbygget 1. sal. I stueetagen bliver der endvidere depotrum til alle boliger 

og på 1. sal fælles opholdsareal. Alle boliger får også eget friareal enten i form af 

terrasse på terræn eller altan.  

  

Der bliver adgang til boligerne fra langsgående gangareal midt i bygningen både 

stueetagen og 1. sal. Dæk over stueetagen forsynes med åbninger, således at der 

tilføres gangarealet her indirekte lys fra oven.  

  

Facaderne bliver en blanding af pudset overflade kombineret med let  beklædning. 

De nye 45 graders sadeltage med tagpap refererer til de gamle fiskerhuse.  

  

Husene opføres og certificeres efter den tyske standard for passivhuse (Passivhus 

Institutet Darmstadt). Frysehuset i Sæby er på mange måder et oplagt projekt i 

forhold til passivhus -konceptet. Den gamle sokkel er oplagt til at akkumulere 

jordvarmen. På tagene placeres solceller, som skal levere strøm til varmepumperne 

til opvarmning af husene.  

  

Grundarealet udgør 3380 m
2
. Fremtidig etageareal ca. 2150 m

2
 svarende til en 

bebyggelsesprocent på ca. 64 %. 

  

Der er ca. 1250 m
2
 opholdsareal placering i bygningen, altaner og på terræn 

svarende til godt 50 % af boligarealet. Der er krav om 16 p-pladser til de 16 boliger.  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.E.01.25 og omfattet af 

Lokalplan nr. 4.14.0.  

Heraf fremgår, at området kun må anvendes til erhverv, der ikke kan drives uden 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/10785 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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tilknytning til havnen. Der må kun oprettes og indrettes bebyggelse til eller udøves 

følgende erhverv: lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre 

lagervirksomhed. Endvidere anvendelse til service- og forretningsvirksomhed, som 

har tilknytning til de pågældende erhverv, tilknytning til havnen eller som efter 

byrådets skøn naturligt finder plads i området.  

 

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 formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Det nu modtagne ændrede byggeprojekt efterlever ikke Udvalgets beslutning fra 

10. november 2009 om, at der forudsættes opført helt nyt byggeri.  

  

Ansøger anfører, at det er afgørende at genbruge den gamle sokkel med udført 

pilotering. Arealet er et gammelt åleje, og nyt byggeri vil også skulle funderes 

specielt af samme årsag.   

  

Ved opdeling af bebyggelsens øverste etage og dermed mulighed for større 

opholdsarealer på 1. sal får bebyggelsen en mere let karakter og noget af det 

”tunge” frysehus forsvinder.  

  

Der er med nyindretningen skabt 8 4- værelsesboliger og 8 2-værelsesboliger. 2 af 

disse små boliger i stueetagen har stadig kun vinduer én vej, men til gengæld et 

større glasareal. Ingen beboelsesrum ligger ud mod ganglinjen og dermed kun får 

indirekte lys. 

  

Med bebyggelsens større åbenhed vurderer Fagcenteret, at de muligheder, der 

ligger i delvis genbrug af frysehuset er tilgodeset, så godt som det er muligt.  

Realisering af projektet betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag. Ansøger forestår 

udarbejdelse af dette.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

På Søndre Ringvejs østside ligger i dag virksomheder. Umiddelbart på den anden 

side af samme vej ligger et eksisterende boligområde. Det påtænkte nye 

boligområde på hjørnet Gasværksvej/Søndre Ringvej ligger ikke nærmere 

virksomheder end allerede eksisterende boliger. På den baggrund vurderes 

beliggenheden af det nye boligområde ikke at ændre virksomhedernes 

miljømæssige vilkår.  

Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1. Det betyder, at Region Nordjylland skal 

meddele tilladelse til den ændrede anvendelse, herunder krav om undersøgelse og 

oprydning/afværgeforanstaltninger.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  
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 sagen til drøftelse 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Udvalget kan ikke tiltræde forslagets bebyggelses principper.  

  

 

Bilag 

Revideret projekt oktober 2011.pdf  (dok.nr.110895/11) 

Principiel ansøgning om boligbebyggelse Gasværksvej/Søndre Ringvej, Sæby - Revideret 

projekt (dok.nr.125682/09) 

Principiel ansøgning om boligbyggeprojekt Gasværksvej/Søndre Ringvej, Sæby  (dok.nr.57405/09) 
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21. Udviklingsplan for Skagens Museum - genoptagelse 

Igangsætning af ny lokalplan. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. juni 2011 efter først at have 

besigtiget museumsområdet, at udviklingsplanen principielt godkendes, idet der 

skal sikres Museet tilstrækkelig parkering. Proces med henblik på nedrivning af 

Brøndumsvej 2 igangsættes.  

På efterfølgende møde 16. august 2011 besluttedes, at der meddeles tilladelse til 

nedrivning af ejendommen Brøndumsvej 2, Skagen.  

  

På grundlag af Udvalgets beslutninger har arkitektfirmaet arbejdet videre med 

projektet. Der foreligger nu et dispositionsforslag for om- og tilbygning af Skagens 

Museum.  

  

Projektet består primært af en nybygning placeret i forlængelse af museets 

hovedbygning mod vest og knækket lidt, så gavlen vender mod Sct. Laurentii Vej. 

Nybygningen og den nuværende museumsbygning forbindes med en glasbygning, 

der også bliver ny hovedindgang.  

  

Nybygningen opføres i 2 etager med kælder. Facade og tag (meget stejl 

taghældning) udføres af samme materiale.  

  

Foruden opførelse af nybygningen sker der en mindre udvidelse af de nuværende 

udstillingssale i hovedbygningen ud i museumshaven.  

  

Nybygningen indrettes i stueetagen med særudstillingssal, butik og magasiner. 1. 

salen indrettes til administration og kælderen til garderobe og toiletter for gæster, 

omklædning, værksted, lager og teknik.  

  

Arealet ud mod Brøndumsvej indrettes til forplads med mulighed for ophold, 

handicapparkering og busaflæsningsplads.  

  

Der fastholdes vejareal som adgang til naboejendom mod vest og videreførelse af 

Museumsstien til Sct. Laurentii Vej.  

Det samlede grundareal udgør ca. 5000 m
2
 og det fremtidige etageareal udgør ca. 

3692 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 75 %. Det bebyggede areal 

udgør 2139 m
2
 svarende til 43 % af grundarealet. 

Museumsområdet er beliggende i kommuneplanens område SKA.C.03.07 og 

omfattet af lokalplan SKA.200.C2. 

 

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. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4911 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser  

Nybygningen omfang og placering samt arkitektoniske udtryk er ikke forenelig med 

bestemmelserne i lokalplan SKA.200.C2. Realisering af projektet betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

  

Det er Fagcenteret vurdering, at nybygningen i sin form og arkitektoniske udtryk 

med stor respekt er søgt tilpasset den nuværende museumsbygning. Den 

eksisterende hovedbygnings højde og vandrette linjer overføres i nybygningen, 

medens tagform og hældning er ny fortolkning af Skagens saddeltagskonstruktion.  

Sammenbygningen mellem nyt og gammelt er gjort så anonym som mulig med en 

transparent glasbygning. Evt. større detaljeringsgrad, herunder materialevalg 

afklares i samarbejde med Fagcenteret. 

  

Den ønskede synlighed af Museet fra Sct. Laurentii Vej er skabt ved at tilføre 

bygningen er knæk, således at den markante gavlkonstruktion vender ud mod 

denne vej. Samtidig er der skabt indblik til den gamle hovedbygning tværs over den 

nye forplads. 

  

Ved Museets udvidelse inddrages den nuværende parkeringsplads med 22 p-

pladser. Det har ikke været muligt umiddelbart at anvise Museet andre p -pladser 

som erstatning. Der kan evt. skaffes erstatningspladser ved indbetaling til 

Parkeringsfonden. 

Igennem lokalplanprocessen skal parkeringssituationen vurderes nærmere.  

På parkeringspladsen og i haven umiddelbart vest for hovedbygningen er 

registreret bevaringsværdige træer. Disse træer skal om muligt søges bevaret.  

Supplerende kan oplyses, at bebyggelsens samlede omfang holder sig indenfor 

rammerne af lokalplan SKA.200.C2, idet max. bebygget areal på 50 % af 

grundarealet og bebyggelsesprocent på max. 80 % er overholdt.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

 der igangsættes ny lokalplan for Skagens Museum med henblik på 
realisering af om- og tilbygning som ansøgt. Det modtagne 

dispositionsforslag kan være grundlag herfor. Ansøger forestår 
udarbejdelse af den ny lokalplan. Udvalgets beslutning om at sikre museet 
tilstrækkelig parkering skal medtages i lokalplanprocessen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Udvalget ønsker ikke at udarbejde en lokalplan på det foreliggende grundlag.  

 
Bilag 

Skagens Museum - Dispositionsforslag.pdf  (dok.nr.114096/11) 
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22. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalplan på 

ejendommen Havbakken 10, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Efter henvendelse fra nabo, bliver Center for Teknik og Miljø den 17. oktober 2011 

gjort opmærksom på igangværende byggearbejde på ovennævnte ejendom. Ved 

efterfølgende henvendelse til ejeren gøres denne opmærksom på, at 

byggearbejdet skal standses, da udførte tagform på den næsten færdige 

udhusbygning er i strid med den for området gældende lokalplan.  

  

Efterfølgende modtager CTM den 21. oktober 2011 en ansøgning om lovliggørelse 

af udhuset samt en dispensationsansøgning. Der ansøges om nyt udhus på 7,5 m
2
 

med af afvalmet tag på ca. 15 grader.  

  

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra lokalplanen og 

gennemføres naboorientering hos berørte naboer.  

  

Plangrundlag for ejendommen   

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.S.07.01 

der udlægger området til sommerhusområde.  

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. SKA.56-B.8 

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA.56-B.8 

  

 Pkt. 2.10.2 der fastsætter, at ”tage skal udføres som heltage med en vinkel 
med vandrette plan på 42 – 47 grader og udføres med røde danske 

vingetegl. NB lokalplanens illustrations tegning viser kun mulighed for 
heltage for udhuse.  

 Der ansøges om afvalmet tag på ca. 15 grader og belagt med tagpap.  

 Supplerende oplyser ansøger, at være åben overfor heltag med samme 

taghældning.   

 Pkt.2.13.1 der fastsætter, at ”matr. nr. langs Doktorstien, Nansbovej og 
Havbakken er alle omfattet at en 10 m vejbyggelinie. Byggelinien måles fra 

vejmidten”. 

 Det ansøgte udhus overholder ikke den fastlagte byggelinie – denne 
overskrides med ca. 2 m  

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

forinden tilladelse meddeles gennemføres naboorientering.  

 

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.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10132 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på ansøgte lovliggørelse  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om udhus og disp ans. -  (dok.nr.114278/11) 
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23. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af erhvervsområde 

ved Knivholtvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Forsyningen Frederikshavn har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 

erhvervsområde ved Knivholtvej i Frederikshavn. 

  

Området er i dag udlagt til naturgas.  

  

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, § 7, stk. 2 er det tilladt at 

ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også 

konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det 

samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold 

ikke forrykkes væsentligt.  

  

Projektforslaget blev udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. § 23 i nævnte 

bekendtgørelse.  

  

Energistyrelsen opdaterede efterfølgende beregningsforudsætningerne ved 

udarbejdelse af projektforslag og Forsyningen Frederikshavn reviderede deres 

projektforslag og sendte det i høring på ny hos relevante grundejere og 

forsyningsselskaber.  

  

HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod projektforslaget, idet de mener, at 

forudsætningen om, at der kobles 10% af naturgaskunderne på fjernvarme om året 

i en 8-årig periode, er urealistisk. HMN Naturgas I/S vil ikke kræve 

kompensationsbetaling fra Forsyningen Frederikshavn, men har meddelt, at der fra 

1. april 2012 vil blive opkrævet et frakoblingsgebyr ved den enkelte naturgaskunde,  

såfremt de konverterer til fjernvarme.  

Forsyningen Frederikshavn har kommenteret indsigelsen fra HMN Naturgas I/S.  

Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi, positive energi- og 

miljømæssige konsekvenser og gasselskabets økonomi forrykkes ikke væsentligt. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt 

naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes 

på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes. 

HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende 

naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at 

konvertere til fjernvarme.  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4139 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

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

 Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

projektforslaget godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes af et flertal.  

Jens Hedegaard Kristensen og Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Bilag 

Revideret projektforslag, Frederikshavn Varme. (dok.nr.64537/11) 

Vs: Høringssvar vedr. projektforslag for f jernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Knivholtvej i 

Frederikshavn (dok.nr.70500/11) 

Høringssvar vedr.projektforslag (dok.nr.104804/11) 

Høringssvar fra HMN Naturgas (dok.nr.110172/11) 
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24. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af et omåde på 

havnen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Forsyningen Frederikshavn har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 

et område på havnen i Frederikshavn.  

  

Området er i dag udlagt til naturgas.  

  

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 § 7, stk.2 er det tilladt at 

ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også 

konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det 

samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold 

ikke forrykkes væsentligt.  

Projektforslaget blev udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

blev sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, j f. § 23 i 

nævnte bekendtgørelse.  

  

Energistyrelsen opdaterede efterfølgende beregningsforudsætningerne ved 

udarbejdelse af projektforslag og Forsyningen Frederikshavn reviderede deres 

projektforslag og det blev sendt i høring på ny hos relevante grundejere og 

forsyningsselskaber.  

  

HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod projektforslaget, idet de mener, at 

forudsætningen om, at der kobles 10% af naturgaskunderne på fjernvarme om året 

i en 8-årig periode, er urealistisk. HMN Naturgas I/S vil ikke kræve 

kompensationsbetaling fra Forsyningen Frederikshavn, men har meddelt, at der fra 

1. april 2012 vil blive opkrævet et frakoblingsgebyr ved den enkelte naturgaskunde, 

såfremt de konverterer til fjernvarme.  

  

Frederikshavn Havn har ligeledes indsendt indsigelse, hvor det primært omhandler 

udlægning af et eventuelt ledningsnet. 

Forsyningen Frederikshavn har kommenteret indsigelsen fra HMN Naturgas I/S.  

Projektforsalget udviser en positiv samfundsøkonomi, positive energi- og 

miljømæssige konsek venser og gasselskabets økonomi forrykkes ikke væsentligt.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt 

naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes 

på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes.  

HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende 

naturgasforbrugere i området, det vil sige de naturgaskunder, der ikke ønsker at 

konvertere til fjernvarme.  
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 
projektforslaget godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes af et flertal.  

Jens Hedegaard Kristensen og Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 
Bilag 

Høringssvar fra HMN Naturgas (dok.nr.110171/11) 

Høringssvar vedr.projektforslag (dok.nr.104806/11) 

Høringssvar vedrørende projektforslag for f jernvarmeforsyning af område på havnen i 

Frederikshavn (dok.nr.70719/11) 

Revideret projektforslag, Frederikshavn Varme. (dok.nr.64539/11) 

VS: Indsigelse - projektforslag for f jernvarmeforsyning af et ......  (dok.nr.61873/11) 
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25. Anvendelse af tvangsbøder ved manglende 

byggeskadeforsikring 

 

Sagsfremstilling 

Siden 1.4.2008 har der været krav, at om der skal tegnes en forsikring mod 

byggeskader, når der opføres ny helårsbeboelse. Kravet fremgår af byggelovens 

§§ 25A-F.  

Byggeskadeforsikringen er en forbrugerbeskyttende forsikring, der skal tegnes af 

bygherren og løber i 10 år. Forsikringen skal bl.a. dække de alvorlige byggeskader, 

der kan opstå på boligen, og som har betydning for boligens levetid og 

funktionalitet, herunder skadelig forekomst af skimmelsvamp.  

  

Kravet gælder for de professionelle bygherrer, herunder typehusfirmaer, total- eller 

hovedentreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer og lignende, der står for hele 

byggeprocessen.  

Bestemmelserne gælder ikke for offentlige bygherrer eller for byggeri, der i forvejen 

er dækket af byggeskadefonden. En forbruger, der selv står for byggeprocessen og 

indgår aftaler med forskellige entreprenører om opførelsen af boligen, er også 

undtaget fra kravet.  

  

Ordningens primære formål er at styrke forbrugerens retsstilling ved at give adgang 

til en mere enkel proces og adgang til skadesudbedring eller erstatning fra 

forsikringsselskabet, hvis der konstateres en alvorlig byggeskade på en nyopført 

ejendom.  

  

I de tilfælde, hvor der er forsikringspligt, påser vi som kommune, at der foreligger 

tilbud på byggeskadeforsikring, inden der gives byggetilladelse.  

Når byggeriet er færdigt og inden det tages i brug, skal bygherren færdigmelde 

byggeriet til kommunen og indsende dokumentation for at der er tegnet en 

byggeskadeforsikring og at præmien er betalt iht. byggelovens § 25 C.  

Hvis kommunen ikke har fået dokumentation for, at der er tegnet forsikring, kan 

byggeriet ikke lovligt tages i brug. Kommunen har pligt til  at påse, at der er tegnet 

en lovpligtig forsikring, selvom det først og fremmest er bygherrens ansvar at 

dokumentationen indsendes.  

Det kan ikke afvises, at kommunen kan pådrage sig erstatningsansvar i tilfælde af 

en fejl ved opførelsen af en bygning, hvis kommunen har undladt at håndhæve 

reglerne og sikre at bygherren har tegnet forsikring.  

  

Siden lovens ikrafttræden har der ikke været situationer, hvor der ikke har kunnet 

skaffes dokumentation for tegnet forsikring, men der bruges generelt en del 

ressourcer på at rykke for og følge op på mangler i forbindelse med afslutning af 

byggesager.  

Center for Teknik og Miljø har pt. 2 byggesager, hvor der ikke er indsendt 

dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring, selvom boligerne har været i brug i 

over 6 måneder.  

Kommunen har med hjemmel i byggelovens § 25 D mulighed for at pålægge den 
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professionelle bygherre daglige eller ugentlige tvangsbøder, hvis byggeriet helt 

eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er 

indsendt dokumentation herfor.  

Det er kommunen, der fastsætter tvangsbødernes størrelse. Bøder skal have en 

sådan størrelse, at de virker motiverende i forhold til at få bygherren til at tegne en 

byggeskadeforsikring.  

Erhvervs- og Byggestyrelsen har vurderet, at ugentlige tvangsbøder i størrelsen 

5.000-10.000 kr. vil være et passende pressionsmiddel.  

Der er i andre kommuner erfaring for, at tvangsbøderne sjældent er nødvendige, 

men at det er et godt redskab til at få den professionelle bygherre til at tegne 

byggeskadeforsikringen og dermed sikre forbrugeren.  

 

Økonomiske konsekvenser  

En indførelse af tvangsbøder har alene til formål at beskytte forbrugeren og sikre, 

at de professionelle bygherrer efterlever lovens krav.  

Langt hovedparten tegner forsikring og indsender dokumentation. Indtægten 

forventes derfor at være beskeden.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse 
med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den 

professionelle bygherre. 

 der opkræves ugentlige bøder på 500, - kr. for den første uge og 7.000,- kr. 
for efterfølgende uger, når bygherren trods rykker ikke indsender 

dokumentation for at den lovpligtige byggeskadeforsikring er tegnet. 

 Center for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at træffe beslutning 
om at der skal pålægges tvangsbøder.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 
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26. Godkendelse af takster 2011 og 2012 for private, almene 

vandværker 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de private, almene 

vandværkers takster. Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig 

økonomi, dvs. at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede 

kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en 

formue, der overstiger det forventede behov.  

Forvaltningen har i 2009 anmodet vandværkerne om frem over at udarbejde 2-årige 

budgetter og takstblade for de næste 2 år, hvilket betyder at vandtaksten er politisk 

godkendt, når et nyt takstår påbegyndes.  

Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. 

moms). Der er angivet takst for såvel 2011 som 2012 i tabellen. Ålbæk, Skærum, 

Thorshøj, Ravnshøj, Voerså og Understed Vandværk har ikke udarbejdet takstblad 

for 2012.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

 takster for 2011 og 2012 godkendes af byrådet. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag til dagsordentekst vandværkstakster (dok.nr.103725/11) 
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27. Boliger på Sæby Havn, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udarbejdelsen af ny lokalplan for Sæby Havn, er der opstået et 

behov for at få afklaret, om der skal åbnes mulighed for etablering af en enkelt bolig 

inden for lokalplanens område. 

Værftsgrunden er i dag et erhvervsareal, som med den nye lokalplan omdannes til 

havnerelaterede formål. Der skal bl.a. åbnes mulighed for at etablere butikker, som 

i karakter ligger inden for rammerne af havnerelaterede formål. I tilknytning hertil 

kunne der evt. åbnes mulighed for at etablere én bolig på 1. sal til beboelse af 

bestyrer/indehaver af en butik i området.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 udvalget tager stilling til, om der på den tidligere værftsgrund, skal åbnes 
mulighed for etablering af én bolig på 1. sal til beboelse af 

bestyrer/indehaver af en butik i området.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Udvalget kan ikke tiltræde at der etableres bolig på værftsgrunden.  

  

 

 
 Åben sag 
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28. Ansøgning om tilladelse til at drive et bestillingskontor for 

taxakørsel, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Minibusser ansøger om tilladelse til at oprette og drive et 

bestillingskontor, benævnt ”Frederikshavn Minicab” samt tildeling af 10 

taxitilladelser i forbindelse hermed. 

  

De to ejere af Frederikshavn Minibusser har en fortid inden for taxibranchen. 

Firmaet råder over 28 minibusser og 2 store busser. De har i dag en stor del 

offentlig kørsel både for Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland samt de 

omkringliggende kommuner. De anvender jævnligt underleverandører til dele af 

kørslen. Det ville derfor lette meget, hvis de rådede over et antal taxitilladelser, hvor 

kommunikationen vil være mere direkte, i stedet for at skulle igennem en del led, 

hvor der let kan opstå misforståelser. De har en del ture med meget få passagerer i 

vognene, hvor det ville være mere hensigtsmæssigt over for miljøet, at anvende en 

taxi frem for en bus. Videre gør de opmærksom på, at de har måttet afvise flere 

erhvervskunder, der ønsker et alternativ til den nuværende leverandør. For nylig 

har man kunnet læse i dagspressen, at der udtrykkes bekymring for 

taxibetjeningen, specielt i Frederikshavn by.  

For år tilbage var der ca. 1 taxi til rådighed for hver 1000 indbyggere, dvs. at der i 

Frederikshavn var 34 taxier, hvorimod der nu er 24, der også omfatter Sæby-

området. Ansøgeren er af den opfattelse at der ved tildeling af 10 taxitilladelser, vil 

taxibetjeningen i Frederikshavn by og i den øvrige del af kommunen blive tilført de 

nødvendige ressourcer for en optimal betjening af kunderne. Det er deres 

opfattelse, at der i dag er for få tilladelser til en optimal betjening af kunderne. Det 

vil være sundt med konkurrence bestillingskontorerne imellem, hvilket vil komme 

kunderne til gode. Erhvervskunder vil få et alternativ til den nuværende leverandør 

af taxiydelser. 

Ansøgningen har været i høring hos de nuværende 2 bestillingskontorer, 

henholdsvis hos Frederikshavn Taxa og Skagen Taxa samt hos de øvrige 

vognmænd. Generelt udtrykker de adspurgte, at de ikke mener, at der pt. er et 

behov for udstedelse af yderligere tilladelser. Meget af kørslen i dag, er overgået til 

NT-flextur. For at hjælpe den betrængte taxibranche er taxiloven pr. 1. september 

ændret mht. EP-tilladelser. Samtidig gør bestillingskontorerne opmærksomme på, 

at bekymringen omkring taxibetjeningen ikke er reel og velbegrundet. Der er 42 

taxitilladelser fordelt på 2 bestillingskontorer samt enkelte taxiforretninger. Hvilket 

medfører rig konkurrence om såvel den offentlige og erhvervsmæssige kørsel 

blandt de forskellige selskaber og forretninger. Størstedelen af den offentlige kørsel 

i dag udføres i NT regi, hvor det ikke alene er kommunens taxier, der konkurrerer 

om kørslen, men alle taxier i Region Nordjylland. På trods af nedgang i antallet af 

tilladelser, foreligger der ingen klager over taxibetjeningen. For Frederikshavn Taxa 

er antallet af ture fra 2010 til 2011 faldet med 20% og for Skagen Taxa er det faldet 

med 15%. Der er således en naturlig sammenhæng mellem antallet af 

taxitilladelser og antallet af ture.  

Center for Teknik og Miljø oplyser, at kommunen kan godkende et 3. 
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bestillingskontor, men vognmændene har ikke krav på det. Der er ikke tale om et 

bestemt antal vognmænd, men der skal være mindst 10 tilladelser. Ved 

kommunesammenlægningen var der 62 taxitilladelser fordelt på 47 vognmænd. I 

dag er der 42 tilladelser fordelt på 31 vognmænd. Frederikshavn Taxa med 20 

tilladelser og 17 vognmænd, Skagen Taxa 12 tilladelser og 11 vognmænd, Dybvad 

Taxi 8 tilladelser, Birthes Taxi 1 tilladelse og Elses Taxi 1 tilladelse. I 2011 har 

vognmænd hos Frederikshavn Taxa afleveret 8 tilladelser og hos Skagen Taxa 1 

tilladelse. Taxitilladelser udstedes til personer. For at kunne tildele taxitilladelser, 

skal de opslås ledige og kan søges af alle. Trods nedgang i taxikørslen og antal 

taxitilladelser, er der ikke modtaget klager over manglende taxibetjening.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen 

         til udvalgets drøftelse.  
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Der meddeles afslag på det ansøgte.  

 

Bilag 

Frederikshavn Minibusser ansøgning og information.pdf  (dok.nr.113829/11) 

Høringssvar bestillingskontorer og vognmænd.pdf (dok.nr.113830/11) 

N O T A Tom EP-tilladelse nu ændret til tilladelse om offentlig servicetrafik.docx (dok.nr.116402/11) 
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29. Orienteringssag - Nordiske cykelbyer 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har nu i knap tre år fungeret som Lead partner for 

Interreg.projektet Nordiske cykelbyer. Projektperioden udløber ved årsskiftet 

2011/12 og i den forbindelse afholdes der afsluttende projektmøde og cykelseminar 

i Frederikshavn. Projektmødet afholdes som et lukket arrangement i Maskinhallen 

tirsdag den 15. november 2011. Afslutningsseminaret afholdes som et åbent 

arrangement i byrådssalen onsdag den 16. november 2011. På seminaret vil de 11 

medvirkende kommuner fortælle hvordan det er gået, hvor langt vi er kommet og 

vigtigst af alt dele den indhentede viden og de høstede erfaringer med alle 

interesserede. Invitationen til cykelseminaret er udsendt til en bred kreds af både 

danske, norske og svenske kommuner, rådgivere og producenter af cykeludstyr og 

byinventar. Til orientering vedlægges invitationerne til begge dage. Plan - og 

Miljøudvalgets medlemmer inviteres også til at deltage i cykelseminaret den 16. 

november.  

Tilmelding sker til Tina Pedersen på tipe@frederikshavn.dk senest den 7. 

november 2011. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Til orientering.  

 

Bilag 

Indbydelse til NC-projektmøde i Fr.havn 15.-16. nov 2011.pdf (dok.nr.113993/11) 

Invitation til eksternt seminar den 16. nov. 2011.pdf  (dok.nr.113994/11) 

 
 Åben sag 
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30. Orienteringssag - Meddelte påbud 

 

 
 Lukket sag 
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31. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanser 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:  

  

 Dispensation til delvis bevaring af ombygning af sommerhus inden 
for klitfredningen på Hamiltonvej 45 i Skagen af 4. oktober 2011  
Ejeren har ansøgt om bevaring af den nye tagkonstruktion med tagvinduer 

samt ansøgte ca. 0,65 m
2
 store tilbygning ved skorstenen.  

  

Miljøministeriet – Naturstyrelsen er kommet frem til følgende afgørelse:  

Naturstyrelsen giver dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 1 jf. § 8 til bevaring af den nye 

tagkonstruktion med tagvinduer samt til den nu ansøgte ca.0,65 m
2
 

store tilbygning ved skorstenen.  

  

 Tilladelse til etablering af vandledning mellem Tolne og Bunken 
Vandværk på arealer, der er omfattet af overfredningsnævnets 
kendelse af 5. december 1962 om fredning af Råbjerg mile – af 5. 

oktober 2011 
Onsdag den 21. september 2011 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, 

nordlige del besigtigelse og forhandling.  

Fredningsnævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Der kunne dispenseres til at det nu ansøgte således, at den 

nordlige del af nedgravningen sker uden for det fredede område, 

nord for stiforløbet mod øst. Tilladelse til gravearbejdet ved den 

syd/nord-gående ridesti udsættes på en redegørelse for de 

uprioriterede arter samt bilag 4- arterne. Dersom de findes i 

området vil gravearbejdet forudsættes foretaget ved hjælp af en 

fiberdug.  

  

 Opførelse af anlæg til primitiv overnatning – shelter, toilet og 
baderum på ejendommen Milrimvej 101,9981 Jerup af 13. oktober 

2011 
En nabo har påklaget kommunens afgørelse 8. december 2010 om 

landzonetilladelse efter planlovens § 35 til opførelse af shelter, toilet og 

baderum på ejendommen.  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 8. december 2010 med tilladelse til opførelse af 

shelter, toilet og baderum på ejendommen.  

 Frederikshavn Kommunes fastholdelse af registrering af § 3-arealer 
beliggende på Røllenvej 23 i Sæby– af 14. oktober 2011 
Ejers repræsentant har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 8. 

december 2010 vedrørende areal F  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 8. november 2010 til fornyet behandling af, om et 

område (areal F), på matr. nr. 20, Volstrup By, Volstrup, tilhørende 
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den samlede ejendom beliggende på Røllenvej 23, i Sæby, er 

omfattet af beskyttelsen at naturbeskyttelseslovens § 3 (overdrev).  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Til efterretning.  
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32. Efterretningssag - Tømningsordning for 

bundfældningstanke 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog den 17/12-2008 med virkning 1/1-2009 Regulativ for 

Tømningsordning.  

Regulativet sikrer, at de ejendomme, der ikke er tilkoblet det fælles afløbssystem, 

får tømt og kontrolleret deres bundfældningstank. 

Efter udbud blev Stæten A/S valgt til at varetage tømningerne af de ca. 5600 

bundfældningstanke for perioden frem til 31. december 2011.  

Frederikshavn Forsyning (Spildevand A/S) har som følge af vandsektorloven fra 1. 

januar 2010 overtaget administrationen af opgaven fra Frederikshavn Kommune.  

Frederikshavn Forsyning har konstateret en række uhensigtsmæssighe der i 

forbindelse med ordningen, som har medført en række klager fra kunder.  

Forsyningen har derfor besluttet at forlænge kontrakten med Stæten A/S med et år 

frem til udgangen af 2012 for at få tid og erfaringer nok til at forberede oplæg til 

justering af regulativet og til at udarbejde et nyt udbudsmateriale.  

Frem til det forlængede kontraktudløb har Frederikshavn Forsyning derfor besluttet 

at indføre et justeret administrationsgrundlag for tømningsordningen. Dette vil sikre 

øget kundetilfredshed og samtidig sikre, at tømninger og kontrol af separattanke 

gennemføres i overensstemmelse med regulativet.  

Det justerede administrationsgrundlag omfatter:  

1. De 272 kunder, der har kontrakt med andre entreprenører til udgangen af 2011, 

gives mulighed for at fortsætte med denne ordning frem til udgangen af 2012.  

2.  Hvor tømning ved Stæten ikke er hensigtsmæssig, og hvor kunden derfor 

ønsker at få tømt af anden entreprenør, kan kunden søge Forsyningen om 

dispensation hertil. Forsyningen kræver dokumentation for tømning og tilsyn af 

autoriseret entreprenør. Betaling for tømning vil her være et forhold direkte mellem 

kunde og entreprenør.  

3.  Kunder, der har fået tømt af anden entreprenør, men ikke forinden fået 

dispensation hertil af Forsyningen, får en regning for fo rgæves kørsel. Forsyningen 

kræver dokumentation for tømning og tilsyn af autoriseret entreprenør.  

Ovenstående justerede administrationsgrundlag er aftalt med Stæten A/S som 

kontraktpart. 

Godkendt af bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S den 26. oktober 2011.  

Fremsendes til orientering for Plan og Miljøudvalget.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til efterretning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Til efterretning.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/743 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gihe 

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

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Paul Rode Andersen 
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