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1. Genoptagelse - Grønholt Skydebaner, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011 (bilag 1), at 

anmode Forsvaret om at foretage en støjmåling med henblik på verificering af den 

gennemførte akkrediterede støjberegning. 

  

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har i brev af 20. september 

2011 svaret på Plan- og Miljøudvalgets anmodning og bedt udvalget om at 

revurdere kravet, jf. bilag 2.  

  

Det er FBE opfattelse: 

         At Forsvaret har dokumenteret, at Grønholt Skydebaner overholder 

miljøgodkendelsens vilkår om støj i henhold til miljøgodkendelsen afsnit 1.6 

pkt. 12-13, der alene kræver at FBE fremsender støjberegninger eller 
støjmålinger. FBE ser således ikke, at der er særlige forhold som godtgør, 
at der skal gennemføres en måling som i øvrigt er mindre valid end en 

beregning.  
         At Forsvaret ikke har haft de samme muligheder for at drøfte sagen med 

Plan- og Miljøudvalg, som klage stillerne. 
  

FBE har følgende supplerende bemærkninger til Plan- og miljøudvalgets krav 

om støjmåling: 

         I henhold til den gældende miljøgodkendelse for Grønholt Skydebaner af 

27. juni 1997, punkt 1.6, er Forsvaret forpligtiget til at dokumenterer 
overholdelsens af godkendelsens vilkår, herunder at gennemføre 

støjberegninger eller støjmålinger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledning 2/1995 om ”Beregning og måling af støj fra skydebaner”. Det er 
FBE vurdering, at når FK i forbindelse med håndhævelse af egenkontrol af 

vilkårene i en miljøgodkendelse, har flere valgmuli gheder, er der tale om en 
afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorved der fastlægges en ny 
retstilstand. Det er på denne baggrund FBE vurdering, at FK derfor skal 

iagttage de forvaltningsretslige grundsætninger om proportionalitet m.v., 
når afgørelsen træffes. 

  

         FBE har på FK anmodning fremsendt støjberegninger udført af en 

akkrediteret virksomhed. FBE har efterfølgende, fremsendt og har afholdt 

udgifterne ved udarbejdelse af supplerede oplysninger til den fremsendte 
beregning og dens forudsætninger m.v. Der er ikke påvist fejl eller mangler 
ved beregningerne eller beregningsforudsætningerne. Det er således FBE 

vurdering, at FK har accepteret validiteten af beregningerne. FBE henviser 
i den forbindelse til Miljøstyrelsens inddragelse uden at dette har givet 
anledning til bemærkninger og til at FK egne embedsmænd har anbefalet 

at afvise klagen. 
  

         Miljøstyrelsen anfører i vejledning 1/1995, at støjbelastningen som 

altovervejende hovedregel skal bestemmes ved beregninger, og kun i 
særlige tilfælde skal der foretages støjmålinger. De særlige 
omstændigheder, der tilsiger, at en støjmåling bør foretages, foreligger ikke 

efter FBE opfattelse ved Grønholt Skydebane.  
         FBE har ikke kendskab til andre forhold, der tilsiger, at støjmålinger skal 

anvendes i strid med sædvanlig praksis, og Miljøstyrelsens anbefalinger. 
Det fremgår af Miljøstyrelsen i vejledning 1/1995, bilag 1, at støjmålinger 

ikke er mere nøjagtige end støjberegninger. FBE finder det derfor ikke på 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/352 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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det foreliggende grundlag godtgjort, at en støjmåling kan 

dokumentere/validere en støjberegning som ønsket af FK.  
  

 FBE foreslår, at der gennemføres et møde mellem Plan- og Miljøudvalg og 

FBE for en nærmere drøftelse af sagen. FBE ønsker i den forbindelse, at få 

en nærmere præcisering af, hvad Frederikshavn Kommune vil anvende 

støjmålingen og dens evt. konsekvenser til.  

  

 FBE er på den baggrund indbudt til mødet kl. 14:30. 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at  

naboernes klage afvises med henvisning til  

         den gennemførte akkrediterede støjberegning viser at den maksimale 

støjbelastning fra Grønholt Skydebaner ikke overskrider den fastsatte 

støjgrænse i miljøgodkendelsen og  

         supplerende udredninger ikke har kunnet påvise fejl i den akkrediterede 

støjberegning  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes under forudsætning af, at der etableres et positivt samarbejde 

mellem forsvaret, naboerne og kommunen, der udmøntes i konkrete forslag til 

reduktion af gener, herunder brugstiden samt forbedret kommunikation med 

naboerne. Denne udmøntning evalueres af udvalget i december 2012.  

  

 

Bilag 

Grønholt Skydebaner, Frederikshavn (dok.nr.83554/11) 

Besvarelse af anmodning om støjmåling (dok.nr.101373/11) 
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2. Endelig vedtagelse af vindmølletemaplanen 

 

Sagsfremstilling 

Der har været afholdt offentlighedsfase til vindmølletemaplanen i perioden fra onsdag 13. juli til onsdag 

den 21. september 2011. I perioden er der indkommet 39 indsigelser.  

  

Det samlede forslag til vindmølletemaplan er webbaseret og kan ses på:  

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

emaplan.htm 

  

Vindmølletemaplanen udlægger 5 områder til vindmøller med en totalhøjde fra 125-150 m. De 5 

vindmølleområder giver samlet mulighed for opstilling af 18 -22 vindmøller i Frederikshavn Kommune med 

en produktion, der anslås at dække mellem 22.900 og 36.100 husstandes forbrug pr. år.  

  

I offentlighedsfasen er der indkommet flere positive tilkendegivelser om vindmøller og ansøgning om 

vindmøller i andre områder end de 5 udlagte samtidig med, at også er modtaget indsigelser med negative 

bemærkninger fra naboer til fremtidige vindmølleområder.  

  

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et indsigelsesnotat, hvor indsigelserne er kort fattet beskrevet og 

centrets bemærkninger til indsigelserne er indført.  

  

Centret indstiller, at der ikke foretages ændringer i planforslaget, og at vindmølleområdernes 

geografiske placering bibeholdes som i planforslaget. Kun i forhold til formuleringen af 
retningslinjen vedrørende støjkonsekvensområder forslås en ændring i teksten, som der er 
redegjort for i indsigelsesnotatet. Indsigelsesnotatet er bilagt. 
  

I tillæg til vindmølletemaplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til lov 
om miljøvurdering. Den sammenfattende redegørelse følger vindmølletemaplanen gennem den 
politiske behandling og skal indeholde oplysninger om, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, 

og hvordan miljøvurderingen og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i 
betragtning. Redegørelsen er bilagt. 
 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 vindmølletemaplanen vedtages endeligt med udgangspunkt i centrets bemærkninger fra 
indsigelsesnotatet. 

 vindmølletemaplanen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på endelig 
vedtagelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i behandlingen af placering Tamholt på 

grund af inhabilitet.  

Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde Kvissel Brænding. 

Erik Sørensen ønsker en revideret plan, således at der ved Tamholt muliggøres en alternativ placering 

mod motorvejen. 

 

Bilag 

Indsigelsesnotat til vindmølletemaplanen (dok.nr.107663/11) 

Sammenfattende redegørelse (dok.nr.126930/11) 

 Åben sag 
 Sagsnr: 09/168

13 

 Forvaltning: CT

M 

 Sbh: LEMR 

 Besl. 

komp: PMU/ØU/

BR 
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Kvissel Brænding - luftfoto (dok.nr.126981/11) 

Kvissel Brænding - oversigt (dok.nr.126980/11) 

Højstrup - luftfoto (dok.nr.126979/11) 

Højstrup - oversigt (dok.nr.126978/11) 

Tamholt - luftfoto (dok.nr.126975/11) 

Tamholt - oversigt (dok.nr.126972/11) 

Østkystvejen - luftfoto (dok.nr.126971/11) 

Østkystvejen - oversigt (dok.nr.126970/11) 

Donsted - luftfoto (dok.nr.126977/11) 

Donsted - oversigt (dok.nr.126976/11) 
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3. Forslag til lokalplan for boliger ved Sættravej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. marts 2011, at der udarbejdes 

ny lokalplan for ejendommen Sættravej 10 i Sæby med henblik på opførelsen af 8 

nye boliger på ejendommen. Projektet er imidlertid blevet reduceret til kun at 

omfatte 5 boliger.  

Lokalplanforslaget åbner derfor mulighed for opførelse af 5 nye boliger i 2 etager 

med en maks. højde på 7,5 m. Bebyggelsesprocenten overstiger ikke 30 %. 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sættravej.  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med komm uneplanens 

rammeområde SAE.B.04.10, som fastsætter den maksimale byggehøjde til 1,5 

etage. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen nr. 09.39 som ændrer 

rammebestemmelsen til 2 etager for denne ejendom alene. 

 

Miljømæssige konsekvenser  

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

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

miljøvurdering af forslagene. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag 
til lokalplan SAE.B.04.10.01 udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Sagen udsættes. 

 

Bilag 

04_10_01 (dok.nr.127196/11) 

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/11438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Forslag til lokalplan SAE.B.05.06.01 samt 

kommuneplantillæg 09.35 - Boligområde Bakkevænget, Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16.august 2011, at der udarbejdes 

ny lokalplan for boligområdet omkring Bakkevænget, Østervrå.   

  

Lokalplanområdet omfatter et ca. 10,3 ha stort areal og er beliggende i Østervrås 

østlige udkant. Området ligger syd for Torslev Centralskole og øst for et større 

boligområde på den anden siden af Brøndenvej. Mod øst og syd ligger det åbne 

landskab. Området er højt beliggende og stiger jævnt mod nordøst med udsigt over 

byen og landskabet. 

  

I dag er der i  alt opført parcelhuse på 16 af grundene efter retningslinjerne i den 

eksisterende lokalplan ”Lokalplan 1.13.1 – for et boligområde ved Brøndenvej i 

Østervrå, august 1998”.  

  

Denne nye lokalplan er udarbejdet med henblik på at skabe grundlag for et 

attraktivt boligområde i forhold til de landskabelige kvaliteter samt mul ighederne for 

energirigtig, grøn bebyggelse. 

Lokalplanen åbner således mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse i op til 1½ 

etage samt på dele af lokalplanområdet gives mulighed for bebyggelse i op til 2 

etager.  Al byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse med mulighed for 

”grønne” tage. Der er desuden reserveret areal til regnvandsbassiner.  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanrammerne 

SAE.B.05.06 og SAE.B.05.08. Der er således udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 

09.35 hvor den væsentligste ændring er muligheden for bebyggelse i op til 2 

etager. Tidligere var der mulighed for bebyggelse i op til 1½ etage.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget samt 

kommuneplantillægget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering 

af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag 
til Lokalplan SAE.B.05.06.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.35 – 
Boligområde Bakkevænget, Østervrå udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Lokalplanforslag_KPtillæg_Boligområde Østervrå.pdf  (dok.nr.126897/11) 

PMU beslutning 16aug2011.pdf (dok.nr.126874/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6533 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Forslag til lokalplan SAE.E.06.25.01 - Erhvervsområde på 

Falkevej, Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. marts 2011, at udvidelse af 

vaskerivirksomheden på Falkevej 1 i Dybvad skulle søges realiseret gennem ny 

planlægning. Der foreligger nu et forslag til en lokalplan, der muliggør den ønskede 

udvidelse.  

  

Bebyggelsesprocenten er i lokalplanforslaget hævet til maks. 70% fra de tidligere 

maks. 50%. Derudover nedlægges del af kommunevejen Falkevej som offentlig vej 

i medfør af gældende lovgivning. De nedlagte vejarealer udgår som færdselsareal, 

og kan i stedet tilbydes de tilliggende grunde.  

Lokalplanområdet, der er ca. 4.000 m
2
, er beliggende i byzone i den nordlige del af 

Dybvad i et område udlagt til erhverv. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af 

Badskærvej og et boligområde. Mod øst og nord afgrænses lokalplanområdet af 

Falkevej og erhvervsvirksomheder. Øst for lokalplanområdet ligger byggecenteret 

”XL-BYG” og landbrugsselskabet ”DLG”, mens virksomhederne ”K. M. Fish og 

Machindey A/S” samt vognmandsfirmaet ”Evald Poulsen” ligger nord for 

lokalplanområdet. Sammen med vognmandsfirmaet ligger der desuden en 

privatbolig. Vest for lokalplanområdet ligger et par parcelhuse samt et 

autoværksted.  

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 11 mete rs højde. Ny 

bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

 

Miljømæssige konsekvenser  

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

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

miljøvurdering af forslaget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til 
lokalplan SAE.E.06.25.01 – Erhvervsområde på Falkevej 1, Dybvad samt 
kommuneplantillæg nr. 09.33 udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

PMU 8. marts 2011.pdf  (dok.nr.124145/11) 

SAE.E.06.25.01(skærm)- PMU06.12.11.pdf (dok.nr.124129/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8779 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Forslag til lokalplan SKA.F.11.08.01 Udvidelse af Ålbæk 

Havn, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ålbæk Havnebestyrelse har i en årrække haft et ønske om at udvide 

lystbådehavnen for at kunne imødekomme et stigende behov for bådpladser og 

samtidig indirekte forbedre forholdene for fiskerbådene.  Ålbæk lystbådehavn 

rummer i dag anlæg til 75 fastliggere og 40 gæstesejlere.  

  

Der er nu udarbejdet et konkret projekt for havneudvidelsen, som omfatter, at den 

inderste del af den nuværende nordlige mole flyttes ca. 65 m mod nord og bassinet 

afgrænses mod øst af en ny mole, der tilsluttes den nuværende nordlige mole.  

  

Den nye lystbådehavn indeholder ca. 40 nye bådpladser til fastliggere og 10 

gæstepladser og ved udvidelsen af lystbådehavnen, kan Ålbæk Havn således 

tilbyde de ca. 40 potentielle fastliggere som de senere år har været opskrevet på 

venteliste, en bådplads ligesom de ekstra pladser til gæstesejlere betyder, at 

havnen ikke skal afvise gæstesejlere i det omfang, som man har oplevet de senere 

år.  Samtidig medfører udvidelsen af lystbådehavnen, at forholdene for 

erhvervs fiskerne indirekte forbedres, idet de under de nuværende forhold i 

sommerperioden, som følge af manglende plads, ofte er nødt til særlig tilpasning i 

forhold til lystbådene, hvilket influerer uhensigtsmæssigt på deres drift.  

  

Ålbæk Havn er kendetegnet ved det unikke samspil og miljø, der opleves mellem 

erhvervsfiskerne, et aktivt værft, lystbådene og de faciliteter, som eksempelvis 

legepladsområde, der også tiltrækker institutioner fra et større opland, ligesom de 

samlingssteder, som spontant er opstået, benyttes af Ålbækkere i alle aldre hele 

året. Samtidig har Ålbæk havn en meget væsentlig tiltrækningskraft på turister – 

både dem, som er under kortvarigt besøg gennem byen, men også de mange 

turister fra de omkringliggende sommerhusområder.  

  

Udvidelsen af lystbådehavnen vil understøtte dette særlige miljø, idet der skabes 

nye havnearealer, som kan benyttes til forskellige servicefaciliteter, både for 

lystsejlere og andre brugere af Ålbæk Havn, som eksempelvis juniorsejlere, 

kajakklub, vinterbadere med flere og således bidrage væsentligt til at understøtte 

den funktion, som Ålbæk Havn også har i forhold til Ålbæk Bys foreningsliv med 

videre.  

Derudover vil havneudvidelsen betyde, at der etableres en ny ydermole mod nord 

og øst, tilsluttende den eksisterende ydermole og den meget væsentlige 

sandindtrængning til havnebassinet gennem de nuværende nedslidte ydermoler,  vil 

stoppe med deraf følgende mindre udgifter til den tilbagevendende 

havneuddybning.  

Det nye havnebassin etableres primært i søterritoriet, men omfatter også en del af 

det nuværende strandareal.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/186 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Økonomiske konsekvenser  

Ålbæk Havn har i 2011 haft ca. 1025 overnattende lystbåde og skønner at man ved 

udvidelsen af lystbådehavnen, vil kunne  fordoble havnens nuværende indtægt, 

hvilket vil være afgørende for havnens overlevelse på længere sigt, idet de øgede 

indtægter ,blandt andet kan indgå i den  fremtidige vedligeholdelse og drift af 

havnen. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Der foreligger på nuværende tidspunkt de nødvendige myndighedsgodkendelser til 

havneprojektet og der er udarbejdet forslag til lokalplan SKA. F.11.08.01 samt 

forslag til kommuneplantillæg nr. 0.40 som skal sikre plangrundlaget for udvidelsen 

af lystbådehavnen.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af 

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget.  

  

Desuden har Kystdirektoratet afgjort, at udvidelsen af lystbådehavnen ikke er 

omfattet af VVM-pligt. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til 
lokalplan SKA.F.11.08.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 0.40 – 
Udvidelse af Ålbæk Havn, Skagen, udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Lokalplanforslag_Ålbæk Havn 29 11 2011.pdf  (dok.nr.125810/11) 
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7. Forslag til lokalplan SKA.F.11.03.01 - Hvide Klit Golfbane, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Digets Fond og Hvide Klit Golfbane har ønsket at udvide den eksisterende par 3 -

bane med et ekstra hul, således at banen kommer til at udgøre i alt 9 huller og 

således officielt kan raites af Dansk Golf Union.  

  

Med henblik på at sikre denne udvidelse og for at fastlægge rammer for indretning 

og anvendelse (fritidsområde med golfbane med offentlig adgang), er der 

udarbejdet et forslag til lokalplan for området. 

  

Lokalplanforslaget fastlægger blandt andet rammer, som medfører, at der ikke må 

opføres boliger eller anden form for bebyggelse, som ikke er nødvendige i forhold 

til områdets forsyning.   

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer og der er derfor 

udarbejdet et kommuneplantillæg.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

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

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

miljøvurdering af forslaget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til 
lokalplan SKA.F.11.03.01 og forslag til kommuneplantillæg 09.34 – Hvide 

Klit Golfbane udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

- LPSKA.F.11.03.01 Hvide Klit Golfbane - til bilag PMU.pdf (dok.nr.124988/11) 

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/5521 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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8. Forslag til lokalplan FRE.B.15.02.01 - Søster Annas Vej 3, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på møde den 1. februar 2011 

om planlægning for ejendommene Søster Annas Vej 3 og 4 i Frederikshavn med 

henblik på at ændre udvide anvendelse fra offentligt formål til også at omfatte bolig- 

og centerformål, foreligger der nu et forslag til en lokalplan, der muliggør denne 

anvendelsesændring.  

Efterfølgende er der grundet nye ejer/lejerforhold kun ønske om at de ændrede 

anvendelsesforhold skal omfatte ejendommen Søster Annas Vej 3 som således 

afgrænser lokalplanområdet.  

De bebyggelsesregulerende bestemmelser som fastlagt i nuværende lokalplan nr. 

518-1 fastholdes, dog således, at bebyggelsesprocenten hæves fra maksimalt 40 til 

50.  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for 

området, ift. anvendelse og maksimal etageantal, som øges fra 1,5 til 2. Der er 

derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af 

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til 
lokalplan FRE.B.15.02.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.36 – 
Søster Annas Vej 3, Frederikshavn udsendes i offentlig debat.   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indtillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

LPFRE.B-15.02.01 Søster Annas Vej.pdf  (dok.nr.124994/11) 

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9537 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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9. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.B.10.09.03 Boligområde 

Gaden Øst i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 14. 

september til den 9. november 2011, hvilket ikke har givet anledning til indsigelser 

eller bemærkninger af nogen art.  

  

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2 HA og beliggende syd for Abildvej i 

Frederikshavn.  

  

Lokalplanen udstikker retningslinjer for områdets disponering og for opførelse af 

boliger enten i form af åben-lavt eller tæt-lavt byggeri. Lokalplanens formål er at 

sikre områdets anvendelse til boligformål og udlæggelse af fælles friarealer til 

bebyggelsen. 

Der er i lokalplanen indføjet krav om, at bebyggelsen som minimum opføres som 

lavenergibebyggelse, Energiklasse 2015. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at  lokalplan 

FRE.B.10.09.03 vedtages endeligt.  
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

LPendeligFRE.B.10.09.03.pdf  (dok.nr.119408/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6260 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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10. Endelig vedtagelse af nye affaldsregulativer for 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø fremlægger i henhold til affaldsbekendtgørelsen forslag 

til nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv til godkendelse.  

  

Ændring af miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov 

om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren)) og 

affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald) 

betyder, at kommunernes regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald skal 

ændres. 

  

Regulativerne fastlægger borgernes og virksomhedernes rettigheder og pligter på 

affaldsområdet, og udstikker de nærmere retningslinjer for affaldsordningerne.   

  

Regulativerne er udarbejdet i samarbejde med AVØ A/S og Modtagestationen 

Vendsyssel. 

  

Der indføres landsdækkende standardregulativer for at få større ensartethed og 

gennemsigtighed i kommunale regulativer og gebyrer. Herudover er det formålet at 

opnå ens regler om adgang til genbrugspladserne og endeligt at liberalisere det 

genanvendelige erhvervsaffald, så det ikke er omfattet af kommunernes ordninger 

og anvisningsret.  

  

Standardregulativerne er beskrevet i den ny affaldsbekendtgørelse og selve 

udarbejdelsen sker i en ny database for Nationale Standard Affalds Regulativer - 

NSTAR. Når regulativerne er vedtaget, vil samtlige kommuners regulativer være 

tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

  

Regulativ for husholdningsa ffald 

  

Udkastet til regulativ for husholdningsaffald, jf. bilag 1, indeholder i store træk 

regler, der ligner de hidtidigt gældende på dette område. Det er således stadig 

kommunen, der etablerer indsamlingsordninger til håndtering af alt affald fra 

husholdningerne. 

  

Tidligere var regulativerne langt mere detaljeret og udgjorde grundlaget for den 

meget tætte regulering af de mange ordninger på husholdningsaffaldsområdet. Det 

nye regulativ er mere overordnet. De nærmere retningslinjer for brugen af de 

enkelte affaldsordninger vil derfor blive beskrevet i AVØ´s affaldshåndbog og vil 

blive tilgængelige på kommunens og AVØ’s hjemmeside.  

   

Regulativ for erhvervsaffald 

  

På erhvervsområdet er der sket væsentlige ændringer i forhold til kommunernes 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/738 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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hidtidige tilrettelæggelse af affaldshåndteringen. 

  

Det væsentligste er, at kommunerne ikke længere må anvise kildesorteret 

genanvendeligt erhvervsaffald til behandling. AVØ har informeret kommunens 

virksomheder om, at de derfor ikke længere må benytte de kommunale 

genanvendelsesordninger for fx pap og papir. 

  

Virksomhederne kan nu selv vælge, hvilken transportør, indsamlingsvirksomhed og 

genanvendelsesanlæg, de vil benytte. Virksomhederne har dog pligt til at anvende 

miljøgodkendte genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder og 

registrerede transportører.  

  

Derfor indeholder udkastet til erhvervsaffaldsregulativ, jf. bilag 2, kun ordninger, der 

vedrører affald, der ikke kan genanvendes.  

Hensigten med de nye regler har været, at store virksomheder med stor 

affaldsproduktion vil få bedre mulighed for selv at vælge transportør/indsamler og 

behandlingsanlæg og dermed sikre virksomheden en økonomisk fordel af 

forbedrede konkurrenceforhold på affaldsområdet.  

  

Høring  

Udkast til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald har været i 

offentlig høring i 4 uger. Der er ikke kommet indsigelser eller ændringsforslag i 

høringsperioden.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  

Retningslinjer for den kommunale opkrævning af affaldsgebyrer fastsættes ikke 

længere i de kommunale regulativer. Gebyropkrævningen er nu hjemlet direkte i 

Miljøbeskyttelseslovens § 48 og affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.  

Byrådet har på møder den 31. august 2011 godkendt renovationstakst, miljø- og 

genbrugsgebyr for 2012. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til regulativ husholdningsaffald 

og regulativ for erhvervsaffald med efterfølgende anbefaling om 

godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet  

         Byrådet bemyndiger Center for Teknik og Miljø til at foretage 

administrative ændringer i regulativerne foranlediget af eventuelle 

ændringer af det lovgivningsmæssige grundlag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

udkast regulativ for husholdningsaffald.pdf  (dok.nr.96266/11) 

Udkast erhvervsaffaldsregulativ - 16-09-2011 (dok.nr.95819/11) 
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11. Endelig vedtagelse af nyt regulativ for jord, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen er forpligtiget til at lave et regulativ for jord med ikrafttrædelse inden 1. 

januar 2012.  

  

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord i 

Frederikshavn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske 

forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at 

fremme genanvendelse af affald.  

  

Med nærværende regulativ ophæves ”Regulativ for jordflytning i Frederikshavn 

Kommune” vedtaget af Byrådet den 26. marts 2008.  

  

I udarbejdelsen af regulativet er der taget udgangspunkt i vejledningsmateriale fra 

Miljøstyrelsen. Regulativet er endvidere udarbejdet i samarbejde med AVØ A/S. 

  

Regulativet for jord udgør sammen med Regulativ for husholdningsaffald og 

Regulativ for erhvervsaffald regelgrundlaget for affaldshåndteringen i 

Frederikshavn Kommune.  

  

Udkast til Regulativ for jord har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke kommet 

indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden.  

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til Regulativ for jord med 

efterfølgende anbefaling om godkendelse hos Økonomiudvalget og 

Byrådet  

         Byrådet bemyndiger Center for Teknik og Miljø til at foretage 

administrative ændringer i regulativet foranlediget af eventuelle ændringer 

af det lovgivningsmæssige grundlag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Regulativ om jord - til endelig vedtagelse (dok.nr.122022/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4276 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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12. Sammenfatning fra byrådsseminar i juni 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2011, at de enkelte udvalg skulle 

have mulighed for at diskutere sammenfatningen fra byrådsseminariet i juni 2011 

og komme med yderligere input.  

  

Byrådsseminariet tog udgangspunkt i den demografiske udvikling og fokuserede på 

udfordringer og dilemmaer, som udviklingen vil medføre for erhvervs - og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet.  

  

Udfordringer og dilemmaer blev konkretiseret til følgende:  

  

         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem antallet af boliger og 

befolkningsudviklingen?  
  

         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i arbejdsstyren og 
fremtidssikring af erhvervsudviklingen? 

  
         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

det mangfoldige kultur- og foreningsliv? 
  

         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

sikringen af et dynamisk og levedygtigt handelsliv?  
  

  

Drøftelserne på seminaret blev sammenfattet i en række forslag til fremtidige 

fokusområder, der kan bidrage til at imødekomme udfordringerne. 

Sammenfatningen er vedlagt som bilag.  

  

I forhold til boligområdet blev der peget på behovet for en offensiv boligpolitik, der 

skaber grobund for realisering af nye bosætningsmuligheder, boligtyper og 

ejerformer. Der blev bl.a. sat fokus på de indsatser, der kan øge sammenhængen 

imellem bosætningspotentiale og boligbehov. Der blev peget  på behovet for at øge 

muligheden for benyttelse af boliger – eksempelvis gennem en ændret balance 

imellem boligbruger og boligejer.     

  

Inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet blev der bl.a. fokuseret på at bygge 

videre på områder, hvor der vurderes at være realistiske udviklingsmuligheder 

inden for, som f.eks. det maritime område. Der blev lagt vægt på, at der skabes 

vækst igennem udvikling af virksomheder og netværk i tæt sammenhæng med en 

målrettet kompetenceudvikling.  

  

I forhold til dagliglivet blev der fokuseret på betydningen af mangfoldighed. Der blev 

peget på indsatser og initiativer, der kan opretholde og styrke handels - og 

foreningslivets mangfoldighed ligesom det blev vurderet, om der kan etableres nye 

muligheder for samarbejdsformer mellem kommune, borgere, foreninger og 

virksomheder, der kan berige og bidrage til det lokale fællesskabs liv.   

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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Fokusområderne er i tråd med de temaer, som indgår i den gældende 

udviklingsstrategi fra 2008, og er en naturlig opfølgning på den hidtidige indsats. 

Udviklingsstrategien skal imidlertid revideres som optakt til en kommende 

kommuneplanrevision. Med udgangspunkt i sammenfatningen fra byrådsseminaret 

i juni samt eventuelle yderligere input fra udvalget vil strategien fortsat omhandle de 

tre fokusområder - erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, bolig- og 

bosætningsområdet samt dagliglivet - således at strategien vil sætte retning og 

præcisere mulige udveje på de udfordringer, demografiudviklingen skaber.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og miljøudvalget 

godkender, at der kan igangsættes konkrete initiativer  

 der kan øge benyttelsen af boliger gennem en ændret balance imellem 
boligbruger og boligejer 

 der kan styrke indsatsen for øget bosætning overfor et potentielle tilflyttere 
  

 der kan bidrage til en fornyelse og udvikling af boligområder af hensyn til 
områdets attraktivitet  

 samt at der nedsættes en boligforsyningsgruppe med repræsentanter fra 

boligforeninger, ejendomsmæglere m.v.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Sagen udsættes. 

 

Bilag 

Sammenfatning Byrådsseminar med dato (dok.nr.125575/11) 
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13. Aktindsigt ved anonyme henvendelser 

 

Sagsfremstilling 

Jens Hedegaard Kristensen har henvendt sig til Forvaltningen og bedt om, at 

problematikken vedrørende anonyme henvendelser/anmeldelser drøftes.  

  

Spørgsmålet om anonymitet opstår typisk i to tilfælde.  

  

Det første tilfælde er, hvor kommunen modtager en anmeldelse og hvor 

anmelderens navn er kommunen bekendt, men hvor anmelderen af en eller anden 

årsag ønsker at være anonym. Her skal kommunen lave en vurdering af, om det 

kan være nødvendigt at beskytte anmelderens identitet. Der er tale om en konkret 

vurdering af de modstående hensyn, der er til stede. På den ene side hensynet til 

den anmeldtes interesse i at kende anmelders identitet for at kunne varetage sine 

interesser – sat overfor hensynet til anmelders ønske om anonymitet, måske på 

grund af frygt for repressalier. Der skal i praksis rigtig meget til, førend et navn kan 

undtages fra aktindsigt. Da reglerne om parters aktindsigt i egen sag er så 

grundlæggende, er parten(den anmeldte) meget stærkt stillet og kun meget 

tungtvejende hensyn kan begrunde, at en anmelders navn undtages fra aktindsigt.  

Det andet tilfælde er, hvor anmelderen også er anonym overfor kommunen. Her må 

kommunen tage den anonyme henvendelse op til undersøgelse, selvom 

kommunen ikke ved, hvem der er anmelder. Når kommunen modtager en 

anmeldelse, skal kommunen, uanset at anmeldelsen er anonym, undersøge om 

der er begået et ulovligt forhold.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Juridisk notat vedr. anonyme henvendelser (dok.nr.120991/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/9666 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: anhe 

 Besl. komp: PMU 
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14. Ændring af planbestemmelser for projekt Skagen 

Nordstrand 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Nordstrand K/S anmoder om tilladelse til i samarbejde med Frederikshavn 

Kommune at igangsætte en proces med henblik på ændring af lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser fra ”helårsboliger” til ”boliger”.  

  

Ansøgningen begrundes med, at købere er usikre på lokalplanens bestemmelser i 

forhold til primært at benytte boligen som feriebolig.  

  

Endvidere ville anvendelsen ”boliger” give offentlige -og private feriefonde samt 

almene boligselskaber mulighed for at erhverve ferieboliger til brug for deres 

medlemmer.  

Disse kan ikke få tilladelse fra Naturstyrelsen til erhvervelse, når anvendelsen er 

”helårsboliger”.  

Skagen Nordstrand er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.06.12 og 

omfattet af lokalplan SKA.217.B. 

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben- 

lav eller tæt-lav bebyggelse.  

 

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  

Med Skagen Byråds vedtagelse af lokalplan SKA.217.B tilbage i december 2006, 

blev rammerne skabt for etablering af et boligområde på Skagen Nordstrand. Med 

denne plans godkendelse blev arealerne samtidig overført fra landzone til byzone.  

  

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til ”helårsboliger”. På 

planlægningstidspunktet var dette den eneste tilladte boligform, da arealet var 

kystnært landzone, hvor ferieboliger (sommerhuse på højkant) ikke var tilladt, jf. 

Lov om planlægning § 5 b stk.1 pkt.3 – alt andet havde været omgåelse af forbud 

mod nye sommerhusområder.  

  

Området er med lokalplanens vedtagelse overført til byzone og ovennævnte 

bestemmelser gælder ikke længere.  

Jf. Lov om planlægning § 5 a stk.4 for de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, gælder kun 

bestemmelserne om dokumentation for bebyggelsens påvirkning af kysten visuelt.  

  

Der er således intet i Lov om planlægning, der umiddelbart hindrer, at anvendelsen 

ændres til ”boliger” gennem ny planlægning.  

  

I forbindelse med lokalplanlægning for helårsbeboelse og hotel/erhverv på arealet 

øst for Skagen Nordstrand, blev anvendelsen ”helårsbolig” kontra ”bolig” drøftet i 

Frederikshavn Byråd og også sat til afstemning. Byrådet besluttede i mødet den 26. 

maj 2010 at fastholde ”helårsboliger”. 

  

I oversigten 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 af ferieboliger er en umiddelbar mulighed, 

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

sådan anvendelse betyder som allerede anført under sagsfremstillingen, at 

virksomheders feriefonde 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 

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. 

Ændret anvendelse til boligformål for bebyggelsen Skagen Nordstrand betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at  

 sagen afventer Masterplanen for Skagen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto.pdf  (dok.nr.126780/11) 

Ansøging om ændret status af boliger Skagen Nordstrand (dok.nr.111321/11) 

Synspunkter om helårsbyen Skagen (dok.nr.124849/11) 
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15. Dispensation fra lokalplan SKA.200.C3 på ejendommen 

Havneplads 16, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

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

nye boliger i den eksisterende bygning på ovennævnte ejendom. Ejendommens 

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

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

og den aktuelle ansøgning.   

  

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

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

ansøgning indeholder dispensationer fra gældende lokalplanbestemmelser.  

  

Gennemførelse af det ansøgte projekt indeholdende yderligere 2 boliger 

forudsætter, at der meddeles dispensationer fra lokalplanen og gennemføres 

naboorientering.  

  

Plangrundlag  

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.03.03 

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

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

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

  

Dispensationer fra lokalplanen   

  

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

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

areal på 30 % 

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

svare til krav om mindst 478 m
2
 opholdsareal – ved det ansøgte 

tilvejebringes opholdsareal på ca. 389 m
2
 – hvilket kun opfylder 81 % af 

kravet til opholdsarealet.  

 

Planmæssige konsekvenser  

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

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

planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne.  

Det forhold, at der er tale om en eksisterende bygning/bebyggelse er en 

formildende omstændighed, samtidig med at anvendelsen af den samlede 

bygningsmasse bliver ens. 

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

der meddeles afslag på dispensationsansøgningen  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

I fortsættelse af Plan- og Miljøudvalgets behandling af ovennævnte sag og 

meddelte afslag af 29. august 2011, modtager Center for Teknik og Miljø den 8. 

november 2011 et ændret/revideret projekt fra ansøger.  

  

De væsentligste ændringer i projektet i forhold til tidligere er:  

1) Fjernelse af udvendig ståltrappe v/gavl  

2) Der fjernes 2 skure fra bagsiden af bygninger på henholdsvis 44 m
2
 og 39 m

2
  

3) Trappeopgang til lejlighed på 1 sal v/bagside af bygningen fjernes – 8 m
2
   

  

Det ansøgte forudsætter herefter følgende dispensation fra lokalplan 

SKA.200.C3 

  

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

% - der ansøges herefter om en bebyggelsesprocent på 53 % og et 
bebygget areal på 29,5 %  

  

Det ændrede projekt opfylder herefter lokalplanens pkt. 7.7 vedrørende krav til 

opholdsarealer.  

  

Bemærkninger fra CTM  

Der er stadig en overskridelse af den gældende lokalplans pkt. 7.1 vedrørende 

tilladelig bebyggelsesprocent og bebyggede areal.  

Ejendommen er en eksisterende bebyggelse som søges ændret fra erhverv til 

bolig. Ændringen vil betyde at den eksisterende bygning vil få den samme 

anvendelse jf. tidligere tilladelse. Det vil således ikke opstå konflikt mellem 2 

anvendelses former. Ejendommen gennemskæres at område afgrænsning mellem 

2 lokalplaner. Centret vurderer at en dispensation fra 7.1 vil medvirke til at der 

skabes en mere harmonisk bygning samt bedre sammenhæng i området  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 sagen sendes i naboorientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 
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Dispensationsansøgning (dok.nr.50867/11) 

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

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

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

Situationsplan (dok.nr.80792/11) 

Revideret ansøgning + fotos -  (dok.nr.124715/11) 

Situationsplan.pdf (dok.nr.118148/11) 

Situationsplan eksisterende forhold.pdf (dok.nr.118140/11) 

Facader eksisterende forhold.pdf  (dok.nr.118150/11) 

Facader 2 eksisterende forhold.pdf  (dok.nr.118149/11) 

Facader vest og nord.pdf  (dok.nr.118142/11) 

Facader øst og syd.pdf  (dok.nr.118141/11) 

Brev med udvalgsbeslutning til ansøger/ejer- (dok.nr.88131/11) 
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16. Dispensation fra lokalplan for ejendommen Nordstjernevej 

11, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog henholdsvis den 12. august og supplerende 23. 

september 2011 en ansøgning om opførelse af nyt sommerhus og nedrivning af det 

gamle. Projektet blev efterfølgende tilrettet således, at ansøger ønsker at fastholde 

tre dispensationsforhold i forbindelse med det nye sommerhus.  

  

Der ansøges om dispensation fra den for området gældende lokalplan for så vidt 

angår bestemmelserne omkring bebyggelsesprocent, taghældning og 

tagbelægning.  

  

I forbindelse med sagen blev der den 1. nov. 2011 foretaget naboorientering og ved 

høringsfristens udløb var der ikke indgået bemærkninger til sagen. 

  

Plangrundlag for ejendommen  

  

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.S.05.01, 

der udlægger området til sommetrhusområde. 

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 153-S.3  

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA.153-S.3 

  

 Pkt. 7.1 der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hve r grund må ikke 
overstige 10 % 
Der ansøges om opførelse af nyt sommerhus på 85 m2 og herved en 

bebyggelsesprocent på 14 %  

  

 Pkt. 8.4 der fastsætter, at tage skal enten udføres med ensidig taghældning 

mellem 15- 28 grader, eller som symmetrisk saddeltag med taghældning 
mellem 28 – 47 grader.  
Der ansøges om taghældning på 20 grader.  

  

 Pkt. 8.5 der fastsætter, at tage skal beklædes med sort tagpap – på 
saddeltage udført med listetækning. På saddeltage må der alternativt kun 

anvendes stort bølgeeternit.  
Der ansøges om sorte beton tagsten. 

  

  

Der er i enkelte til fælde indenfor lokalplanområdet meddelt dispensation i forhold til 

bebyggelsesprocent og taghældning.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag 
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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 ansøgte dispensationer  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Sagen genoptages.  

 

Bilag 

Byggeansøgning, tegninger og dispensationsansøgning - 20111124142857558.pdf  (dok.nr.124233/11) 
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17. Dispensation til placering af gyllebeholder, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen behandler i øjeblikket en ansøgning om miljøgodkendelse efter 

husdyrloven til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen, Fredborgvej 46, 

9300 Sæby. 

  

I ansøgningen indgår en ny gyllebeholder, som ønskes placeret i tilknytning til en 

eksisterende fritliggende gyllebeholder syd for ejendommens eksisterende 

bygninger, jf. situationsplan i bilag.  

  

Den ansøgte placering ligger inden for 100 m fra et åbent vandløb, der ligger syd 

for ejendommen.  

  

I henhold til husdyrlovens § 8, stk. 2, må beholdere til flydende husdyrgødning ikke 

etableres inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb og søer med et areal, der 

er over 100 m
2
.  

  

Bestemmelsen er kommet ind i husdyrloven den 15. marts 2011 og er ifølge 

lovforarbejderne kommet ind i loven, som et led i udmøntningen af Aftale om Grøn 

Vækst. Hensigten med det skærpede afstandskrav er, at begrænse skaderne på 

vandmiljøet i tilfælde af uheld med gyllebeholdere, hvor der strømmer gylle ud.  

  

Kommunen kan i henhold til lovens § 9, stk. 3 dispensere for afstandskravet i 

tilfælde, hvor husdyrbruget ikke har mulighed for at overholde afstandskravet. Der 

skal i så fald fastsættes vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår 

forurening eller væsentlige gener.  

  

Sagen forelægges udvalget med henblik på en afklaring af, hvilken 

administrationspraksis Frederikshavn Kommune skal lægge for dispensationer fra 

denne bestemmelse.  

  

I forbindelse med sagsforberedelsen er ansøger blevet anmodet om at redegøre 

for, hvorfor gyllebeholderen ikke kan placeres uden for afstandskravet på 100 m fra 

vandløbet. Ansøger har angivet følgende begrundelse for placeringen:  

  

Ønske om ny beholder skal ligge tæt på den gamle:  

-       Nemmere håndtering af gyllen ved udbringning m.v.  
-       Nemmere til- og frakørselsforhold.  
-       Beliggenheden passer ind i det samlede bygningssæt.  
-       Der skal etableres barriere omkring den eksisterende beholder. Denne 

barriere vil også tilbageholde overløb/udslip fra den nye.  
-       Der etableres alarm på begge beholdere.  

  
Fra administrativ side vurderes, at der ikke er redegjort for, at der ikke er mulighed 
for at placere gyllebeholderen uden for afstandskravet.  
  
Kommunen har haft en enkelt tidligere sag, hvor der er søgt om dispensation fra 
afstandskravet. Det drejer sig om en ny gyllebeholder på Hørbylund Hovedgård, 
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som var søgt placeret inden for 100 m fra en sø med et areal over 100 m
2 

(voldgraven omkring hovedgården). Denne gyllebeholder var samtidig placeret 
inden for en fortidsmindebeskyttelseslinie til en gravhøj. Såfremt gyllebeholderen 
skulle flyttes længere væk end 100 m fra søen, ville den komme tættere på 

gravhøjen og ville sandsynligvis ikke kunne opnå dispensation fra 
fortidsmindebeskyttelseslinien herom. Alternativt skulle den flyttes på den anden 
side af ejendommens staldbygning, hvor den dels ville blive placeret meget højt i 

landskabet og lige ud til en vej og dermed blive meget synlig i landskabet. I denne 
sag blev det vurderet, at der ikke var tilstrækkelig mulighed for at placere 
gyllebeholderen uden for afstandskravet, hvorfor der blev meddelt dispensation.  
Såfremt der meddeles dispensation i nærværende sag, vil det danne præcedens 

for lignende sager, hvor ansøger ønsker en ny gyllebeholder placeret inden for 

afstandskravet med baggrund i et praktisk synspunkt, uanset om gyllebeholderen 

reelt godt kan placeres uden for afstandskravet.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag til den ansøgte placering, da det umiddelbart er muligt 

at anbringe gyllebeholderen mindst 100 m fra vandløbet, og dermed 
minimere risikoen for at vandløbet forurenes ved uheld. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Situationsplan gyllebeholder Fredborgvej 46 (dok.nr.118701/11) 
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18. Ansøgning om landzonetilladelse til opstilling af 

husstandsvindmølle, Stagstedvej 12, Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på 

Stagstedvej 12, 9352 Dybvad.  

  

Ved det ansøgte opstilles en 5Kw vindmølle af mærket Energytech med en 

totalhøjde på 25 meter.  

  

Ansøgningen har været sendt i naboorientering til de omkringliggende ejendomme. 

Der er i den forbindelse indkommet bemærkninger fra ejerne af to af de 

omkringliggende ejendomme. Den ene nabo forudsætter, at de gældende støjkrav 

vil blive overholdt, mens den anden ønsker at protestere mod opstillingen af 

vindmøllen, da man mener at ville blive generet af vindmøllen med hensyn til støj 

og skyggepåvirkning og desuden mener at møllen vil skæmme landskabet i 

området. Opfordrer til at det undersøges, om ejendommen vil kunne energiforsynes 

med andre former for alternativ energi end vindkraft. Boligen ligger ca. 85 meter fra 

den ansøgte placering af vindmøllen.  

  

Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og har i denne forbindelse 

anført, at møllen er placeret således, at de gældende krav i bekendtgørelse om støj 

fra vindmøller vil kunne overholdes, at der ikke vil blive væsentlige skyggegener for 

naboen og at man har undersøgt alternativer til opstilling af vindmøllen, men at 

opstilling af en husstandsvindmølle har vist sig som den bedste løsning.  

Det er konstateret, at vindmøllens støjpåvirkning af omgivelserne ved en opstilling 

på den ansøgte placering vil kunne overholde grænseværdierne i Bekendtgørelse 

om støj fra vindmøller.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Der er i kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune fastsat retningslinier 

for opstilling af husstandsvindmøller i kommunen. Der er desuden fremlagt forslag 

til ny vindmølletemaplan for kommunen som har været fremlagt i offent lig høring i 

perioden fra den 13. juli til den 21. september 2011.  

  

Det fremgår af bestemmelserne, at husstandsvindmøller i landzone som 

udgangspunkt kun kan placeres i områder, der i kommuneplanen er udlagt som 

jordbrugsområde eller særligt jordbrugsområde.  

Den ansøgte placering ligger i et område, der i kommuneplanen for Frederikshavn 

Kommune er udpeget som jordbrugsområde. Placeringen opfylder derfor 

kommuneplanens kriterier.  

  

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 

særligt værdifuldt landskab. Det fremgår af kommuneplanens retningslinier for de 

særligt værdifulde landskaber, at disse så vidt muligt skal friholdes for inddragelse 

af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggerier samt større veje 
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og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås og øvrigt byggeri og anlæg skal 

placeres under særlig hensyntagen til landskabet.  

  

I det konkrete tilfælde vurderes den ansøgte placering af vindmøllen ikke at ville 

skæmme landskabet og dermed vurderes ansøgningen ikke at være i strid med 

områdeudpegningen som særligt værdifuldt landskab.  

Der er i kommuneplanen stillet krav om at nyopstillede vindmøller ikke må påføre 

nabobeboelse en skyggebelastning på over 10 timer/år som beregnet værdi af reel 

skyggetid. Det vurderes at vindmøllens placering i forhold til solens bane på himlen 

vil bevirke, at klagerens ejendom ikke vil blive udsat for en skyggepåvirkning, der 

ligger over denne grænseværdi.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og miljø indstiller, at  

 der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte husstandsvindmølle. Der 

stilles samtidig vilkår om at der skal tinglyses deklaration om at vindmøllen 
skal fjernes, såfremt den ikke har været i drift i en periode på et år eller 
derover. Det er en forudsætning for meddelelse af landzonetilladelsen, at 

det kan dokumenteres at vindmøllen ikke vil medføre en skyggepåvirkning 
af naboejendommene, der ligger over 10 timer/år, som beregnet værdi a f 
reel skyggetid.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.124223/11) 

Nabobemærkninger og ansøgers kommentarer (dok.nr.124231/11) 
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19. Principiel forespørgsel om udstykning - Slagterivej 36, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af ejerne af ejendommene Slagterivej 36 og Øster Allé 1B, 9300 Sæby 

ansøges om kommunens stillingtagen til opdeling af de to grunde i 3 selvstændige 

parceller med mulighed for opførelse af boligbebyggelse på hver parcel.  

Der er tale om opdeling i tre grunde på henholdsvis 510, 410 og 510 m
2
 med 3 

boligbebyggelser, opført som række - kæde bebyggelse i ét plan med boligarealer 

på hver 108 m
2
 og carport/redskabsrum på 26 m

2
. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Området er omfattet af kommuneplanramme nr. SAE.B.04.01, som bl.a. fastlægger 

en mindste grundstørrelse på 600 m
2 

pr. bolig (inkl. vej- og fællesareal). Der er 

ingen lokalplan for området.  

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra 

kommuneplanens bestemmelser om mindste grundstørrelse – også set i forhold til 

de øvrige grundstørrelser i området.  

Samtidig beskriver projektet en type bebyggelse, som ikke er kendetegnende for de 

øvrige bebyggelser i området, som typisk er opført som fritliggende énfamiliehuse.  

I henhold til planlovens § 12, skal kommunen virke for kommuneplanens 

gennemførelse og kan nedlægge §12-forbud mod forhold, som strider mod 

kommuneplanen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på det ansøgte og evt. nedlægges et §12-forbud efter 
planloven.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om udstykning mv - 20111010083538376.pdf (dok.nr.124889/11) 

Principudstykning - 20111126100224618.pdf (dok.nr.124888/11) 

Oversigtskort - 20111126101402002.pdf (dok.nr.124890/11) 
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20. Højen Fyrvej 45 og 47, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Højen Fyrvej 45 og 47, matr. nr.14 x, Skagen Markjorder og 

14 ff, Skagen Markjorder, Skagen, fremsender ansøgning for ændring af facade, 

tilbygning, etablering af altaner og opførelse af kviste.  

  

Der ansøges om følgende:  

 Opførelse af 6 kviste med et samlet areal 15m2.  

 Ændring af 4 vindues åbninger til døråbninger med dobbeltdøre i  

 sydfacaden.  

 Udskiftning af øvrige døre og vinduer i huset alle døre og  

 vinduer vil i videst muligt omfang fremtræde som de originale  

 fra omkring år 1900. 

 Opførelse af tilbygning på 10m2 i den vestlige del af bygningen.  

 (Tilbygningen vil blive identisk med eks. tilbygning mod øst).Tilbygningen 
udføres med fladt tag, hvorpå der kan opføres terrasse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommene er beliggende i landzone og optaget i Kommuneatlasset for Skagen, 

med en bevaringsværdi på 3.  

Bygningerne som omfatter en fritliggende anneks/udhusbygning og fritliggende 

hovedbygning med 2 lejligheder er i dag sammenbygget i matrikelskel.  

Hovedbygningens samlede etageareal for begge ejendomme er idag 267,33 m
2
. 

Det samlede areal af tilbygning og kvist er ca. 26m
2
 

  

Hovedhuset har i dag mørke småsprossede vindues-og dørelementer. Ydervægge 

af teglsten. Tagkonstruktion som saddeltag med udhæng og tagbeklædning af pap. 

Der er tagvinduer mod syd og tagvinduer og kvist i tagflade mod nord.  

Der er på facaden mod syd opført en karnap, der nedrives. 

Mod øst er der en mindre tilbygning med saddeltag.  

Isætning af nye vinduer og døre, specielt mod syd med nye døre, nedrivning af 

karnap vurderes at medvirke til, at hovedbygningen vil fremstå mere harmonisk.  

Opførelse at tre kviste på hver tagflade, vurderes at ville ændre bygningens 

tagflader væsentligt. 

Kvistene bør gøres mindre og placeres mere med hensyntagen til vindues- og 

døråbninger i stuetagen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

der meddeles tilladelse til: 

 Isætning af nye dør- og vindueselementer som ansøgt. 

 Opførelse af ny udbygning(karnap), mod øst, med terrasse på tag. 

 Ændring af tag på karnap mod vest og etablering af terrasse på taget.  
Længden på kvistene skal gøres mindre og skal søges tilpasset vinduesåbningerne 

i stueetagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011 
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Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning med tegninger (dok.nr.126132/11) 

Billeder af facade mod nord og syd. (dok.nr.126133/11) 
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21. Etablering af dagligvarebutik ved Skøjtealleen, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektør ansøger på vegne af investor om tilladelse til at igangsætte ny 

planlægning for ejendommen Skøjtealleen 3 og 5 samt tilstødende kommunalt 

areal med henblik på etablering af dagligvarebutik.  

  

Dagligvarebutikken får en størrelse på 1.000 m
2
 og placeres på de 2 private 

ejendomme, der nedrives. Umiddelbart nord herfor etableres supplerende 

parkering på det kommunale areal. Disse parkeringspladser påtænkes til brug for 

såvel butikken som Iscenter Nord.  

  

De 2 private ejendomme har et samlet areal på 2294 m
2
. Med en butik på 1.000 m

2
 

bliver bebyggelsesprocenten 43,6 %. Endvidere er vist knap 30 parkeringspladser 

på egen grund. Disse suppleres som ovenfor nævnt med pladser på det 

kommunale areal.  

Ejendommene er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.12.04 og for de 

private ejendomme omfattet af byplanvedtægt nr. 49 zone IV og det kommunale 

areal af byplanvedtægt nr. 9.  

Af byplanvedtægt 49 fremgår, at disse 2 ejendommen skal anvendes til 

parcelhusbebyggelse. Byplanvedtægt nr. 9 forbeholder det kommunale areal til 

sportsformål.  

Arealet indgår ikke i kommuneplanens detailhandelsstruktur.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en byplanvedtægt, 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 n stk.1 pkt.2 kan der uden for bymidter og bydelscentre 

placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige 

forsyning.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til gældende kommuneplanretningslinje 1.2.5 kan der udenfor de 

udpegede detailhandelscentre efter nærmere planlægning etableres 

dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 m
2
 og udvalgsvarebutikker med 

en størrelse op til 200 m
2
.  

Af den tilhørende redegørelse fremgår, at der anbefales en afstand på min. 500 

meter mellem enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i 

centerområder. Dette for at sikre, at der reelt er tale om en enkeltstående butik.  

  

Der er fra Skøjtealleen en afstand på 1.100 meter til nærmeste anden 

dagligvarebutik.   
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Den påtænkte dagligvarebutik ligger tæt på et område udlagt til butikker 

udelukkende forhandlende pladskrævende varer – Bilbyen Bangsbostrand. 

Fagcenteret vurderer ikke, at der her sker en utilsigtet centerdannelse ved 

placering af dagligvarebutikken, da området til pladskrævende varer ikke har 

karakter af storcenter med flere butikstyper, men udelukkende ”bilbutikker”.  

  

Med en placering ved Skøjtealleen bliver der nem adgang for handlende fra det 

sydlige Bangsbostrand, idet der netop her er en tunnel under E45 for gående og 

cyklende.  

Fra det sydlige Bangsbostrand er der 1.300 meter til forretningen og dermed en 

afstand i dag på godt 2 km til nærmeste dagligvarehandel.  

Endvidere ligger den påtænkte dagligvarebutik midt i et større udbygget 

boligområde, der i dag har relativt langt til dagligvareforsyning.  

Det kommunale areal henligger i dag med græs og adgangsvej til de 2 private 

ejendomme. Græsarealet anvendes til parkering i forbindelse med arrangementer i 

Iscenter Nord.  

Denne anvendelse kan fremadrettet også finde sted, formentlig nok i mere 

organiseret form på opstribede parkeringspladser.  

Realisering af butiksprojektet betinger udarbejdelse af ny planlægning om området 

ved Skøjtealleen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der igangsættes ny planlægning med henblik på etablering af 
dagligvarebutik på ejendommene Skøjtealleen 3 og 5 samt parkering på 
det tilstødende kommunale areal. Investor forestår udarbejdelse af ny 

planlægning. 

 Økonomiudvalget anbefales at afhænde det kommunale areal til parkering 
på vilkår, at p-pladserne sikres til brug for Iscenter Nord.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Anmodning om igangsætning af lokalplan.pdf  (dok.nr.121956/11) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.121958/11) 

Situationsplan med butik.pdf  (dok.nr.125506/11) 
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22. Tilbygning Ankermedets Skole, Skagavej 139, Skagen 

Skagen Skole 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udvidelse af ovennævnte skole ansøger rådgiver på vegne af 

kommunen om dispensation til at udføre grønt tag alternativt paptag og 

facadebeklædning i form af pladebeklædning.  

  

Skolen blev tilbage i 2001 udvidet med en ny eet-etages fløj langs Skagavej. Denne 

fløj ønskes nu udvidet med en ny bygning til musikundervisning og kantine helt i 

samme bygningsmæssige udformning som den nuværende bebyggelse, men dog 

med andet facade- og tagmateriale.  

Den nuværende bygning er udført med rødt tegltag og hvide vandskurede 

facademure.  

  

Endvidere nedrives en to-etages fløj af den oprindelige skole og på denne bygnings 

kældergulv etableres multibane, der overdækkes med tagpaptag i samme højde 

som den nedrevne bygning.  

  

Ansøgning om andet tagmateriale begrundes med, at tegltage rent byggeteknisk 

ikke bør oplægges på tage med en hældning under 25 grader. Den aktuelle 

taghældning er kun 13 grader. Der ydes ingen garanti på tegltage med så lav 

taghældning. Endvidere konstaterede skader på nuværende tag ved sneophobning 

  

Grønt tag har den fordel, at det aflaster kloaksystemet ved at tilbageholde og 

fordampe regnvand, forlænge tagets levetid, påvirke CO2 balancen positivt samt 

signalere bæredygtighed.  

Paptag skal oplægges som underlag for et grønt tag. 

  

Pladebeklædning ønskes på facaden for at bryde den store glasfacade. 

Udformningen muliggør ikke brug af tegl på det faste felt.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SkA.O.05.05 og omfattet af 

lokalplan nr. 148-O.8.  

Heraf fremgår, at udvendige bygnings- og tagflader skal overvejende udføres i tegl 

evt. suppleret med zink eller træ. Alle udvendige overflader skal udføres så 

vedligeholdelsesfri som muligt, eller med en vedligeholdelsesform, som belaster 

miljøet mindst muligt i overensstemmelse med Skagen Kommunes Agenda 21 

politik. 

Renovering, ombygning og tilbygning skal i videst muligt omfang udføres i 

overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse. Byrådet vurderer i hvert enkelt 

tilfælde, om afvigelser fra lokalplanens bestemmelser er rimeligt begrundede og i 

overensstemmelse med lokalplanens formål.  

Bygningers udformning og materialevalg skal godkendes af byrådet på grundlag af 

Agenda 21 politikken og SMÆK -E værdierne i kommuneplanen.  
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Ejendommen har ikke bygninger, der er medtaget som bevaringsværdige.  

Naboorientering og høring af Foreningen By og Land er iværksat.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvids dispensationen ikke er i strid med 

principperne i planen dvs. planens formål og anvendelse.   

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplanen foreskriver, at tage skal udføres med tegl evt. suppleret med zink. 

Samtidig anføres, at udvendige overflader skal udføres så vedligeholdelsesfri som 

mulig.  

Tegl som tagmateriale betragtes som meget vedligeholdelsesfrit, når det anvendes 

efter de gængse forskrifter for oplægning. Anvendes det som her med en 

taghældning på 13 grader, er det skolens erfaring, at teglstenene er knækket som 

følge af sneophobning og dermed utæt tag og vand i bygningen  

  

Ansøgers ønske om at anvende andet materiale end tegl på så lave taghældninger, 

vurderer Fagcenteret værende teknisk velbegrundet.  

  

Tagfladen på udvidelsen af tilbygningen langs Skagavej udgør kun en mindre del af 

denne bygning og vender ind mod sportspladsen og dermed ikke synlig fra vejen.  

  

Den gamle skolebygning, der nedrives delvis har i dag primært skifertag, men også 

dele med tagpap. Grønt tag alternativt tagpaptag vil ikke afvige væsentligt fra den 

tilbageblevne gamle skolebygning med skifertag. Tegltag vil virke meget afvigende 

og også tungt på et overdækket areal.  

  

Grønt tag vurderes helt i overensstemmelse med lokalplanens formål om agenda 

21 hensyn (bæredygtighed).  

  

Lokalplanen foreskriver, at facader skal udføres i tegl evt. suppleret med zink og 

træ. Den påtænkte facade udføres for mindre felter med en vedligeholdelsesfri 

pladebeklædning. 

Da der er tale om mindre partier omgivet af glasdøre/partier vendende mod 

sportspladsen vurderes afvigelsen fra lokalplanen mindre betydende.  

Naboorientering og orientering af Foreningen By og Land er iværksat.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles dispensation til udførelse af tag som grønt tag alternativt 
med tagpap samt facadebeklædning med ”Steni” -plader i forbindelse med 
Om- og tilbygning af Ankermedets Skole. Giver naboorienteringen 

anledning til bemærkninger genoptages sagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

Oversigtskort luftfoto.pdf  (dok.nr.125507/11) 

Dispensationsansøgninger.pdf  (dok.nr.122132/11) 

situationsplan.pdf (dok.nr.122135/11) 

sydfacade.pdf (dok.nr.122134/11) 

Foto Nuværende facade mod sportspladsen.pdf  (dok.nr.125508/11) 
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23. Sæbygård Dambrug - Aftale med ejer, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsformanden har haft et møde med ejer af Sæbygård dambrug med henblik 

på afklaring af dambrugets ansøgning om samlet miljøgodkendelse eller satsning 

på et naturgenopretningsprojekt. 

  

Mødet fandt sted den 11-11-2011. På mødet opnåedes enighed om principperne 

for en aftale. Dambruget trækker sine ansøgninger om miljøgodkendelser tilbage 

og stiller dambrugsarealerne til rådighed for et naturgenopretningsprojekt, der 

sikrer kontinuitet forbi dambrugets nuværende ca. 2 m høje opstemning og udnytter 

faldet til genslyngning af Sæby Å og udlægning af grusbanker på de tidligere 

dambrugsarealer med skelen til vandløbets forløb før etablering af dambrugene / 

mølleri. Der bliver også muligheder for at udnytte dambrugsarealerne som buffer til  

oversvømmelse under fremtidige monsterregnhændelser. Projektet vil opfylde 

kravene til den indsats, kommunen skal foretage i henhold til vandplanen inden 

udgangen af 2015. 

  

Aftalen er vedlagt som bilag til dagsordenen. Den er indgået med forbehold for 

PMU´s godkendelse.  

  

Det er i udkastet til aftale foreslået, at der nedsættes en projektgruppe med 

deltagelse af kommunen som tovholder og repræsentanter for ejerne, foreningen 

Bynær Turisme omkring Sæbygård ogTuristchefen i Sæby. Herved kan 

projektgruppen integrere såvel turistmæssige som historiske og naturmæssige 

interesser i projekteringen. Arbejdsgruppen foreslås nedsat først i det nye år.  

Dambrugsejer har brug for kommunens accept af aftalen for at kunne trække sin 

dambrugsansøgning tilbage, efter kommunen under pres fra Miljøministeren har 

pålagt dambrugerne i kommunen at søge samlet miljøgodkendelse inden 1. 

december 2011 med henblik på afslutning af verserende dambrugssager inden 

udgangen af 2012. 

 

Juridiske konsekvenser 

Når dambruget trækker sin miljøansøgning tilbage kan kommunen endeligt 

nedlægge dambrugene og afslutte de verserende sager.  

  

Kommunen er ifølge vandløbslovens regler forpligtiget til at erstatte tab i bestående 

rettigheder eller som følge af vandløbsreguleringssager.  

  

Kommunen forpligter sig til at ville gennemføre restaureringsprojektet. Hermed er 

der grundlag for, at projektet får karakter af ekspropriation, hvorved 

erstatningsbeløb for værditab og arealafståelser bliver skattefrie.  

  

Kommunen er også efter vandløbslovens regl er forpligtiget til at søge et økonomisk 

forlig i vandløbssager. Er det ikke muligt skal sagen indbringes for 

taksationskommissionen og evt. en overtaksationskommissionen, hvor kommunen 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1024 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: PMU 
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står i forskud for gebyr for sagens behandling. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det skitseforslag for genslyngning af vandløbet, der fremgår af vedlagte bilag 

indebærer, at Sæbygård Drift Aps. afgiver omkring 4,1 ha som projektjord svarende 

til en erstatning på omkring 625.000.  

  

Hertil kommer udgifter til projektering og anlæg, der endnu ikke er beregnet  

Staten har under den tidligere regering afsat penge til realisering af vandplanerne, 

herunder fjernelse af spærringer. Erstatninger og dele af anlægsudgifterne må 

udredes af staten og kommunen; mens der er muligheder for EU-medfinansiering 

via den Europæiske fiskerifond – typisk op til 50% af projektomkostningerne, 

bortset fra erstatninger. Vi forventer hovedparten af udgifterne til projektet betales 

af staten; mens en mindre delmængde skal findes på kommunens budget 

(dispositions fondsmidlerne).  

 

Planmæssige konsekvenser  

Aftalen forpligter kommunen til at give fjernelse af de nederste spærringer i Sæby Å 

topprioritet, hvilket er i overensstemmelse med en enig anbefaling fra Det grønne 

Råd i høringssvar til vandplanen. 

Aftalen sikrer kommunen adgang til at foretage de nødvendige 

restaureringsindgreb og sikre vandløbets kontinuitet som vi er forpligtiget til i 

henhold til den kommende Vandplan for Det nordlige Kattegat og Skagerak.  

Naturgenopretningsprojektet skal screenes for VVM og i offentlig høring. 

 

Miljømæssige konsekvenser  

Aftalen indebærer, dels at mulig forurening fra dambrugene i Sæby Å systemet 

fjernes, dels at faunaspærringen udpeget i Vandplanen som indsatsområde fjernes 

og vandløbets kontinuitet sikres. Samtidig kan udlægges gydegrusbanker, så 

forholdene forbedres for havørred og også for flodlampretter, der er habitatart, og 

smådyrfaunaen i øvrigt. Projektet vil også give mulighed for rige naturoplevelser og 

 sikring mod oversvømmelse i Sæby ved monsterregn hændelser i fremtiden. 

En offentlig sti over dambrugsarealet vil være med til at forbinde historiestien helt 

op til Sæbygård inde fra Sæby og op gennem Sæbygård skov. En unik 

sammenhæng.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø, indstiller, at 

 udvalget tiltræder aftalen, som den fremgår af vedlagte bilag til 
dagsordenen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Aftale Sæbygård Dambrug 2011.docx (dok.nr.125847/11) 

Gl luftfoto 1944 Sæby Å før Ørnedal dambrug.pdf (dok.nr.125896/11) 
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Sæbygård Dambrug naturgenopretning.pdf  (dok.nr.79318/11) 

Genslyngning Sæby Å ved Ørnedal og Sæbygård dambrug.pdf  (dok.nr.125979/11) 
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24. Udvikling af projekt for delområde af havneudvidelsen i 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Realdania har indledt en ny kampagne - ”Stedet Tæller”. Her satses på, at forbedre 

livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og 

potentialer, som findes netop her. Realdania har med kampagnen afsat i alt 115 

mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der også er afsat midler til 

formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i 

yderområder.  

  

Kampagnen har to ansøgningsmuligheder:  

1) Udfold de stedbundne potentialer i Mulighedernes Danmark gennem nye 

aktiviteter i konkrete og fysiske projekter. 2) Skab Kvalitet i kysternes turistbyer 

med fysiske projekter, der viser vejen for udvikling af unikke kystmiljøer af høj 

kvalitet. 

  

Kampagnen opdeles i 3 faser. Fase 1 er idefasen. Herfra fortsætter et antal 

projekter til proces- og udviklingsfasen (fase 2), hvorfra et antal projekter igen 

udvælges til realisering (fase 3). Tids fristen for aflevering af projektideer (fase 1) er 

den 16. januar 2012.  

  

Byplankonsulent firmaet Hasløv og Kjærsgaard tilbyder kommunen at søge midler til 

udvikling og realisering af et delområde af havneudvidelsen i Sæby, eksempelvis 

området ved åen/vandtrappen (kampagnens fase 1). Hasløv & Kjærsgaard har 

tidligere været kommunens rådgivere på havneudvidelsen i Sæby.  

  

Projektet er bl.a. interessant ved dets tilknytning til både havnen og byen og 

dermed Sæby´s særlige kulturhistoriske baggrund. For kommunen er projektet i 

øvrigt interessant ved at kunne blive startskuddet på havneudvidelsen i Sæby og 

dermed initiere yderligere udvikling på havnen.  

Udvælges projektet til kampagnens 2. fase modtages 125.000 kr. i 

rådgivningshonorar til proces og videre udvikling. Fortsætter projektet til fase 3 

modtages 2,5-3 mill. kr til realisering af projektet - dog højst 70 % af den samlede 

financiering,  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

         Plan- og miljøudvalget godkender, at konsulentfirmaet arbejder videre med 

Realdaniakampagnens fase for delområde af havneudvidelsen i Sæby. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes, idet man står frit med hensyn til valg af firma.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/11805 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU 
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25. Status på Sundhedspolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedspolitikken er vedtaget i 2007, gældende for perioden 2008 -2012.  Vi 

skriver nu 2011, og tiden er kommet til at lave en status på hvordan, det er gået 

med visionerne, målsætningerne og fokusområderne.  Status for 

Sundhedspolitikken er nu udarbejdet og har været fremlagt for Sundhedsudvalget 

(se bilag). Til statusnotatet hører en oversigt over de nuværende indsatser og 

projekter, som er forankret i de kommunale Fag- og Fællescentre. 

Status for Sundhedspolitikken består af tre dele:  

1.     Opgørelse over resultater og effekter af indsatser – med udgangspunkt i 

Sundhedsprofilerne 2010, samt nuværende og fremadrettede tiltag på 

disse udvalgte områder. 

2.     Opgørelse over nuværende og fremadrettede generelle kommunale tiltag 

(se bilag) 

3.     Visioner og målsætninger – er de realiserede? 

Status på Sundhedspolitikken fremlagt for Sundhedsudvalget og vil nu 

efterfølgende, med Sundhedsudvalgets kommentarer, ønsker mv. indgå i det 

materiale, som skal danne basis for den kommende udgave af Sundhedspolitikken, 

som skal udarbejdes i foråret 2012 og vedtages i udgangen af 2012.  

Status på Sundhedspolitikken har efterfølgende været til høring i Ældrerådet, 

Sundhedsrådet samt Handicaprådet, hvorefter den nu fremlægges i Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Teknisk Udvalg, 

Plan- og Miljøudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på drøftelse og 

beslutning inden for eget område.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at  

         Status for Sundhedspolitikken drøftes.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget drøftede Sundhedspolitikken .  

Afbud: Helle Madsen.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

HR drøfter sagen, og påpeger det uhensigtsmæssige i, at vi på børneområdet ikke 

har en kostpolitik ? 

HR påpeger yderligere det beklagelige i, at de gode intentioner ikke gennemføres 

p.g.a. den udefra kommende styring (refusioner) 

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: PMU 
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Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  

  

Ældrerådet har drøftet det fremsendte materiale vedr. Status på 

Sundhedspolitikken, og tager det statistiske materiale samt konklusioner til 

efterretning.  

Ældrerådet anbefaler at man i den kommende udgave af Sundhedspolitik udvider 

fokus til også at omfatte 60+ borgere over 64 år. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til drøftelse 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. december 2011  

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. december 2011 

Drøftet. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Drøftet. 

 

Bilag 

Status på Sundhedspolitikken  (dok.nr.56122/11) 

Nuværende og fremadrettede sundhedstiltag - status (dok.nr.56079/11) 
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26. Orienteringssag - Gårdbo Sø som potentielt egnet vindmølleområde til serie-0 

møller, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen har over sommeren 2011 haft sendt ”Rapport om planlægning for testpladser til serie 0 -møller 

frem mod 2020” med tilhørende miljøvurdering i høring. Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et 

høringssvar til Naturstyrelsen, hvor kommunen fastholder at byde ind med området ved Gårdbo Sø til serie 0 -

møller med en totalhøjde på op til 250 m. 

  

Naturstyrelsen har efter modtagelse af høringssvar fra såvel kommuner som lodsejere udarbejdet en rapport  

om ”Potentielle testpladser til serie 0-møller frem mod 2020”. I rapporten udpeges 24 områder fordelt på 13 

kommuner som potentielt egnede områder til serie 0 -møller. For at holde alle muligheder åbne er der ikke 

foretaget en prioritering af de 24 arealer. De er alle muligheder, som vindmøllefabrikanterne kan overveje. 

Gårdbo Sø er et af dem.  

  

Det potentielle vindmølleområde ved Gårdbo Sø gennemskæres af kommunegrænsen til Hjørring Kommune 

og muliggør opstilling af 2-7 vindmøller med en totalhøjde på 200 m eller 2-3 vindmøller med en totalhøjde på 

250 m.  

  

Den videre planlægning for området ved Gårdbo Sø til serie 0 -møller følger de almindelig principper i den 

kommunale planlægning. Der er ikke tale om et statsligt krav til opstilling af serie 0-møller i området, men 

alene en identifikation af muligheder. Kommunen tilvejebringer på baggrund af en godkendelse fra 

Naturstyrelsen en lokalplan og miljøvurdering for området, og Naturstyrelsen udarbejder og udsteder et 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for det konkrete vindmølleprojekt, da der er tale om 

vindmøller over 150 m.  

Læs mere om den hidtidige planlægning og rapporten på:  

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Te

stmoeller/Serie_0_moeller/ 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Til orientering. Erik Sørensen fastholder sin modstand mod placeringsmuligheden.  

  

 

Bilag 

Brev til berørte kommuner serie 0-møller (dok.nr.116242/11) 

Lodsejerbrev serie 0-møller (dok.nr.116245/11) 

 Åben s

ag 
 Sagsnr: 10/8

59 

 Forvaltning: 

CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. 

komp: PMU 
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27. Orienteringssag - Tilsyn med campingpladser 2011 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsafdelingen har nu gennemført det lovpligtige tilsyn med 

campingpladserne i 2011 med henblik på  kontrol af brandværnsforanstaltninger, 

ligesom der,  jf. aftalen med myndighed, er ført tilsyn med de hygiejniske forhold. 

Der er meddelt enkelte påtaler vedr. brandværnsforhold og ingen bemærkninger 

vedr. de hygiejniske forhold.  

Campingrådet har efter aftale med Frederikshavn Kommune ført tilsyn på de af 

Campingrådet godkendte campingpladser (10 ud af 11) i fortil til kravene for 

stjernetildeling (Campingrådets egenkontrol) og bortset fra enkelte forhold vedr. 

faste konstruktioner ved enhedspladserne, er der ikke konstateret 

uoverensstemmelser i forhold til stjernetildelingen og bestemmelserne i 

campingreglementet vedr. enhedspladsernes indretning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Til orientering.  

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/5128 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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28. Orienteringssag - Henstilling fra KL omkring 

vindmølleplanlægning 

 

Sagsfremstilling 

Med den nye regering er der et forsat fokus på, at Danmark skal arbejde hen imod 
at blive fossilfrit. Dette skal blandt andet ske ved opstilling af flere vindmøller, også 
på land. Regeringen har således en målsætning om, at halvdelen af Danmarks 

traditionelle el -forbrug skal komme fra vind i 2020. Det forudsætter et særligt, 
kommunalt fokus på vindmøller de kommende år.  
Kommunerne havde allerede i 2010 opfyldt den aftale, som KL havde indgået med 

miljøministeren om at kommuneplanlægge for 75 MW i 2010 og 75 MW i 2011. 
Men det flotte resultat betyder ikke, at planlægningsarbejdet er fuldført.  
For at opretholde en stadig tillid til kommunernes planlægning, er det helt 

afgørende og nødvendigt, at kommunerne følger denne planlægning op med 
udarbejdelse af udkast til lokalplaner, kommuneplantillæg og VVM, når kommunen 
modtager henvendelse om konkrete projektforslag i de kommuneplanlagte 

vindmølleområder (se bilagte brev fra KL til den øverste ledelse i kommunerne).  
Planlægning for vindmøller er en udfordrende opgave, hvor mange hensyn skal 
afvejes. By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har tidligere udarbejdet et 

notat, som er med til at sætte rammerne for de afvejningerne, som kommunerne 
skal foretage i forbindelse med vindmølleplanlægningen. Notatet er bilagt til 
orientering og med en opfordring til, at notatet indgår i kommunernes videre 
arbejde med vindmølleplanlægningen.  
 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Opfordring fra KL til opstilling af vindmøller (dok.nr.125690/11) 

Hjemmel til særregler (dok.nr.125691/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/16813 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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29. Orientering om Miljøstyrelsens offentliggørelse af 

sagsbehandlingsdage for miljøgodkendelser af husdyrbrug 

 

Sagsfremstilling 

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en liste over de enkelte kommuners 

sagsbehandlingsdage for miljøgodkendelser af husdyrbrug i høring. Listen 

forventes offentliggjort i uge 49. Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger 

til de tal, som fremgår for Frederikshavn Kommune. Listen fremgår af vedlagte 

bilag.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Miljøstyrelsens liste over kommunernes sagsbehandlingsdage for miljøgodkendelser af 

husdyrbrug (dok.nr.126654/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/12893 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

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

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

 Klage vedrørende om- og tilbygning af ejendommen Fyrstuevej 12 i 
Skagen af 9. november 2011  
En nabo har påklaget kommunens afgørelse af 27. september 

2011vedrørende om- og tilbygning af ejendommen.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 27. september 2011 om, at den ansøgte om- og 

tilbygning af ejendommen er i overensstemmelse med den for 

ejendommen gældende lokalplan.  

  

 Klage over projektforslag for etablering af transmissionsledning fra 
Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå 
Varmeværk af 9. november 2011  
Naturgas I/S har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 23. juni 

2011 med godkendelse af transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til 

Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk 

Energiklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Energiklagenævnet hjemviser Frederikshavn Kommunes afgørelse 

til fornyet behandling. Da kommunes afgørelse ikke er ledsaget af 

en fyldestgørende begrundelse lider afgørelsen en væsentlig 

mangel og er ugyldig.  

  

 Tilladelse til genopdyrkning af kultureng i Natura 2000 -område af 18. 
november 2011 
Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 18. maj 2010 om, at driften af 5,6 ha natureng kan genoptages 

med omlægning højst hvert 7. år  

  

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver kommunens afgørelse. 

Kommunalbestyrelsen mulighed for – indtil Natura 2000-planen 

foreligger – at afvente indgreb overfor en anmeldt aktivitet, der 

indebærer en forringelse eller forstyrrelse af udpegningsgrundlaget 

i et Natura 2000- område, må vurderes i lyset af 

forsigtighedsprincippet og at det er udgangspunktet, at 

kommunalbestyrelsen skal forhindre akti vitet, der kan være 

skadelig for udpegningsgrundlaget. På baggrund heraf og det der 

forligger oplyst i sagen, finder nævnet ikke, at der er grundlag for, 

at kommunen afventer indgreb over for den anmeldte aktivitet, 

indtil Natura 2000-planen er vedtaget. 

  

 Genoptagelse af sag om registrering af et naturareal på ejendommen 

Milrimvej 105 i Jerup af 18.november 2011  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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Nordjysk Landbrug har på vegne af ejeren påklaget afslaget på 

genoptagelsesanmodning  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 7. juni 2011 om, at kommunen afviser at genoptage 

kommunens afgørelse af 27. oktober 2009 om registrering af 5,6 

ha fersk eng. Kommunens afgørelse af 27. oktober 2009 står 

således ved magt. 

  

 Afslag på en ansøgt dispensation fra en lokalplan til opførelse af et 
udhus på ejendommen Gl. Skolevej 3 i Skagen af 21. november 2011  
Ejer har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 6. oktober 2011 

med afslag til en ansøgt dispensation til opførelse af et udhus. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavns kommunes afgørelse af 6. oktober 2011. 

Kommunen har foretaget en konkret vurdering af det ansøgte, og 

der kan ikke gives medhold i klagen 

  

 Etablering af en kvist og ændret anvendelse af en garage på 
ejendommen Fyrstuevej 8 i Skagen af 23. november 2011  
En nabo har klaget over, at lokalplan nr. 5 er overtrådt i forbindelse med 

etablering af en kvist samt inddragelse af garage som bolig på 

ejendommen.  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet afviser den indgivne klage idet 

klagefrisen på 4 uger er overskredet. Nævnets praksis vedrørende 

overskridelse af fristen for klage over afgørelser, der må anses for 

begunstigende for adressaten, er af hensyn til adressaten restriktiv. 

Natur- og Miljøklagenævnet har overvejet, om der foreligger 

særlige grunde til, at klagen behandles på trods af klagefristens 

overskridelse, men har ikke fundet grundlag herfor.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Til efterretning.  
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31. Genoptagelse Takster 2012 - Renovationstakst, miljø- og 

genbrugsgebyr 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

  

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. 

miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er 

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

Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede 

specifikationskrav til de enkelte ordninger.  

  

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for 

kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som 

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

affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.  

  

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

december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og 

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

gebyrer på affaldsområdet iagttages. 

  

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

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

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

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

november/december 2011. 

  

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

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

uændret i 2012. 

  

Administrationen i Center for Teknik og Miljø tager forsyningens forslag til 

efterretning.  

  

Erhvervsaffaldsgebyr 

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang 

til genbrugspladserne.  

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

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

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

heraf: Abonnements -, klippekort- eller betaling efter vægt. Da aftalen endnu ikke er 
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udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og da der ikke er truffet beslutni ng om 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune – udsættes takstfastsættelsen for 

erhvervsaffaldsgebyret til ultimo 2011.  

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2012  

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

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

afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ.  

  

Renovationstaksten 2012 

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. 

  

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

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

AVØ’s administration. 

  

For 2012 foreslås følgende renovationstakster  

            

  Takster 

 2012 

Takster 

2011 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr 

Boligejere:  

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

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr Gebyr 
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2012 2011 

Lejligheder/helårsboliger 900  900 

Sommerhuse / værelser  650  650 

        

Alle takster er ekskl. moms. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1.     nærværende forslag for 2012 til renovationstakster samt miljø- & 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

2.     erhvervsaffaldsgebyret afventer revideret affaldsbekendtgørelse og valg af 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune. 

3.     kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012, afventer endelig 

budget fra forsyningen/AVØ 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr  

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 29. november 2011 godkendt AVØ A/S’s 

driftsbudget og takstblad for 2012.  

  

AVØ A/S fremsender på den baggrund budget og takst til byrådets godkendelse.  

  

Bestyrelsen anbefaler, at renovationstaksterne nedsættes.  

  

Renovationstaksten 2011  

Udgifterne til AVØ A/S er for 2012 svagt faldende i forhold til 2011, som følge af 

faldende behandlingspriser til forbrænding.  

  

For 2012 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S´s budget. 

  

  Takster  2012 Takster 2011 

Sæk/uge 920 946 

Sæk/sommerhus  520 545 

Sæk 14. dag 550 576 
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240 l cont./uge 1665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 920 946 

400 l cont./ uge 2310 2.323 

400 l cont./14. dag 1300 1.326 

600 l cont./uge 2786 2.786 

600 l cont./14. dag 1570 1.593 

800 l cont./uge 3480 3.505 

800 l cont./14. dag 1850 1.871 

Molok pr. tømning 570 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

   

Miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2012 Gebyr 2011 

Lejligheder/helårsboliger 900 900 

Sommerhuse / værelser  650 650 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Behandlingsomkostninger i forbindelse med de 

forskellige ordninger, der er omfattet af miljø- og 

genbrugsgebyret er stort set uændrede. 

Behandlingsprisen til forbrænding vil, som for 

renovationsområdet, være faldende. 

  

Det er nødvendigt med en stigning på miljø- og 

genbrugspladsgebyret, hvis der skal være 

balance mellem indtægter og udgifter, jf. AVØ´s 

budget. Dette skyldes, at AVØ A/S´s 

personaleudgifter er steget væsentligt, som 

følge af fusionen mellem AVØ A/S og 

Frederikshavn Forsyning A/S samt ekstra 

omkostninger for behandling af perkolat. 

  

For at afvikle opsparede midler forslås, at Miljø- 

og genbrugspladsgebyret for boligejere 

fastholdes uændret.  

  

Erhvervs adgang til genbrugspladserne  

AVØ A/S har udarbejdet et oplæg for virksomhedernes adgang til 

genbrugspladserne i 2012. Oplægget er udformet som en 

abonnementsordning.  

  

Kun virksomheder, der har købt adgang til genbrugspladserne, har 

adgang.  
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Udover de direkte omkostninger forbundet med 

erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladserne, skal der for 

2012 også fastsættes et grundgebyr for erhvervs virksomhedernes 

andel af de omkostninger, som Frederikshavn Kommune har til 

affaldsplanlægning, regulativer, centrale registre, administration af 

erhvervsordninger m.v. samt drift af indsamlingsordning for farligt 

affald (Modtagestation Vendsyssel) 

  

Endeligt oplæg omkring virksomhedernes adgang til genbrugspladserne og 

principper for opkrævning af grundgebyr afventer endelig vedtagelse af ny 

affaldsbekendtgørelse. Grundgebyret og endelig ordning forventes fastsat primo 

2012 med opkrævning medio 2012.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         nærværende forslag til renovationstakster samt miljø- og genbrugsgebyr 

for 2012 samt takster for AVØ A/S fremsendes til byrådet med anbefaling 

om godkendelse.  

         oplæg omkring virksomhedernes adgang til genbrugspladserne og 

principper for opkrævning af grundgebyr genoptages, når den reviderede 

affaldsbekendtgørelse er på plads. Grundgebyret og endelig ordning 

forventes fastsat primo 2012 med opkrævning medio 2012.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag AVØ Budget 2012 (dok.nr.128219/11) 

Bilag AVØ Takstblad 2012 (dok.nr.128220/11) 

Bilag - Princip og oplæg fra AVØ - Virksomheders adgang til Genbrugspladser i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.128224/11) 

Bilag - miljø- og genbrugsgebyr (dok.nr.128222/11) 
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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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