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1. Forslag til lokalplan SKA.C.03.06.01 Centerområd e ved Chr. 

X´s Vej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø fremlægger udkast til lokalplan for et ca. 7000m2 stort 

areal ved Chr. X´s Vej i Skagen. Der kan være behov for indholdsmæssige 

ændringer, opstramninger samt redaktionelle ændringer af udkastet. Lokalplanen 

skal skabe mulighed for opførelse af bygning, hvori der kan indrettes en 

dagligvarebutik. Butikken må maksimalt have et sammenlagt bruttoetageareal på 

1.500 m2. Foruden dagligvarebutikken, skaber lokalplanen mulighed for etablering 

af: kontor, service, lager og lignende anvendelse, der knytter sig til butikken, samt 

et ubemandet tankanlæg. 

  

Et jernbanesidespor, der fører til havnen og Skagensbanens tidligere varehus - det 

gamle pakhus, ligger indenfor området. Jernbanesidesporet benyttes fortsat og det 

gamle pakhus er udpeget som bevaringsværdigt, ligesom der findes en række 

bevaringsværdige træer og beplantninger, der er medvirkende til at give området 

karakter. En overvejende del af træerne og beplantningen kan ikke bevares. 

Lokalplanen skal blandt andet sikre, at 

• jernbanesidesporet opretholdes 

• det gamle pakhus ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres 

uden forudgående tilladelse  

• ny bebyggelse gives et ydre udtryk der harmonerer med og respekterer det 

gamle pakhus´ udtryk 

• der etableres nye træer og beplantning således at lokalplanområdets 

nuværende grønne udtryk bevares og styrkes 

Den anførte butiksstørrelse samt nybyggeriets ydre udtryk strider imod den 

gældende kommuneplans rammebestemmelser. En forudsætning for, at der lovligt 

kan vedtages en lokalplan, der skaber de ønskede muligheder er, at 

kommuneplanen ændres. På den baggrund følges forslaget til lokalplanen af et 

forslag til tillæg nr. 20 til kommuneplan 09, hvori rammebestemmelserne ændres. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der foretages evt. indholdsmæssige og redaktionelle ændringer og at Plan- 

og Miljøudvalget herefter anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag 

til Lokalplan SKA.C.03.06.01 for et centerområde i Skagen udsendes i 

offentlig debat. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Udvalget ønsker et fornyet forslag, hvor byggefelterne er tilrettet med henblik på 

opretholdelse af  

banebetjening af havnen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/6887 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag  

Forslag til lokalplan SKA.C.03.06.01, 25. januar 2012. (dok.nr.9403/12) 

Byrådsbeslutning af 22.06.2010, Planlægning for dagligvarebutik (dok.nr.9406/12) 
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.C.03.08.01 -  

Centerområde ved Chr. X´s Vej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til lokalplan SKA.C.03.08.01 og kommuneplantillæg 09/05 - Centerområde 

ved Chr. X’s Vej, Skagen har været tidligere været fremlagt i offentlighedsfase i 

perioden fra den 7. april til 2. juni 2010. I offentlighedsfasen indkom der 4 

indsigelser. Plan- og Miljøudvalget besluttede i mødet den 31. august 2010 at 

anbefale en endelig vedtagelse af planerne overfor Økonomiudvalget og byrådet 

med de i indsigelsesnotatet angivne bemærkninger/ændringer. 

  

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. september 2010 at udsætte 

sagen. Sagen har som en følge af stormødet i Skagen den 13. januar 2011 

henligget i en periode. Det er nu i indsigelsesnotatet lagt op til, at der skal ske en 

væsentlig reduktion i lokalplanens maksimalstørrelser for butikker. Desuden 

foretages der en reduktion af lokalplanens område mod nord og vest. 

  

Da der i indsigelsesnotatet lægges op til væsentlige ændringer af planen ved den 

endelige vedtagelse, er der i henhold til Planlovens § 27, stk. 3 foretaget en 

supplerende høring af de berørte parter. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

• Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan 

SKA.C.03.08.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.06 vedtages endeligt med 

forvaltningens indsigelsesnotat af den 19. januar 2012. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Sagen afventer vedtagelse af den kommende masterplan. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat (dok.nr.8468/12) 

Lokalplan SKA.C.03.08.01, Kortbilag 1a - Områdeafgrænsning (dok.nr.8474/12) 

Referat af sagens behandling i Økonomiudvalget den 15. september 2010. (dok.nr.7080/12) 

lp SKA.C.03.08.01.pdf (dok.nr.19635/10) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/1144 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU 
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3. Forslag til Lokalplan FRE.O.11.28.01 - Døgninsti tution, 

Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr. 09.42, Frede rikshavn 

 

Sagsfremstilling  

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

baggrund af foroffentlighedsfasens resultat for ny døgninstitution på Nordre 

Strandvej 2, Frederikshavn, ikke arbejdes videre med denne placering.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herefter på mødet den 1.september 2011 

på baggrund af oplæg fra Center for Teknik og Miljø, at der arbejdes videre med en 

placering af døgninstitutionen på adressen Suensonsvej 1, Frederikshavn. 

  

Den nye døgninstitution skal rumme i omegnen af 18 børn og unge primært i 

alderen 11-18 år. Institutionen skal fungere som børnenes og de unges hjem under 

anbringelsen, og det vil derfor skulle tilstræbes, at institutionen såvel bygnings- 

som indretningsmæssigt udstråler værdier som hjemlighed og harmoni. 

  

Suensonsvej 1 har et grundareal på 4.029 m2 og er beliggende i et boligområde ret 

over for den fremtidige Byskole i Frederikshavn. Arealet huser i dag vuggestuen 

Storkereden, men arealet står til overtagelse i efteråret 2012, hvor vuggestuen 

flytter til nyetableret institution på Peter Wessels Vej. 

  

Arealet er omfattet af kommuneplanramme FRE.B.11.07, men der har ikke tidligere 

været en lokalplan for området. 

  

Nuværende kommuneplanramme muliggør anvendelse til boligområde, dvs. 

etageboliger samt lokalcenter for detailhandel. Bebyggelsesprocenten er maks. 40 

%. Der er ingen bestemmelser omkring maks. højden eller antallet af etager. 

  

Det er fagcentrets vurdering, at døgninstitutionen ikke er i overensstemmelse med 

anvendelsen i kommuneplanrammen. Der er således udarbejdet et 

kommuneplantillæg nr. 09.42 for lokalplanområdet, som sikrer områdets 

anvendelse til offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder 

døgninstitution.  

  

Lokalplaneforslaget åbner mulighed for opførelse af bebyggelse i 2 etager med en 

højde på maks. 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på maks. 40 %. 

  

Hovedbygningen må ikke opføres nærmere skel end 5 m.  

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget samt 

kommuneplantillæget. der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af 

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. 

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9030 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

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

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

Lokalplan FRE.O.11.28.01 Døgninstitution, Suensonsvej samt forslag til 

Kommuneplantillæg nr. 09.42 udsendes i offentlig høring. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Sagen udsættes. 

 
Bilag  

Lokalplanforslag Døgninstitution.pdf (dok.nr.7590/12) 
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4. Forslag til lokalplan SAE.H.01.01.01 - Sæby Havn  

 

Sagsfremstilling  

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

udarbejdelsen af ny lokalplan for Sæby Havn skulle afholdes en for-

offentlighedsfase i perioden fra den 29. august 2011 til den 16. september 2011, 

samt at der skulle afholdes et offentligt møde den 1. september 2011.  

  

På udvalgsmødet den 8. november 2011 besluttede udvalget desuden, at man ikke 

ønskede boliger på værftsgrunden. 

  

Center for Teknik og Miljø har efterfølgende udarbejdet vedlagte forslag til 

Lokalplan SAE.H.01.01.01 – Sæby Havn samt Kommuneplantillæg nr. 09.32. 

Lokalplanen udlægger hele området til havnerelaterede formål, såsom 

servicefunktioner, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede funktioner som 

udstilling, restaurant, café og torvemarked. Derudover åbnes der mulighed for at 

etablere butikker i området (dagligvarer og almindelige udvalgsvarer). 

  

Der er ved lokalplanens udarbejdelse lagt vægt på at styrke de kvaliteter, der i dag 

findes i området. Lokalplanen tilsigter at bevare havnens eksisterende miljø og 

atmosfære. 

  

Lokalplanen åbner kun i begrænset omfang mulighed for at etablere ny bebyggelse 

på arealer, hvor der i dag ikke er bebyggede. Enkelte eksisterende aktører på 

havnen får med denne lokalplan mulighed for at etablere en tilbygning i et 

begrænset omfang. Derudover er der med lokalplanen mulighed for at etablere ny 

bebyggelse indenfor de eksisterende bygningers afgrænsning, således at en 

bygning kan nedrives, og en ny kan opføres på samme placering. 

  

Centralt i området ligger det gamle Sæby Værft. Værftet er ikke længere i drift, men 

bygningerne eksisterer stadig. Der åbnes mulighed for at nedrive de eksisterende 

bygninger og erstatte dem med ny bebyggelse på arealet. Der stilles dog en række 

krav til den nye bebyggelse med hendsyn til placering, materialevalg, udformning 

og højde, så den ikke adskiller sig væsentligt fra de gamle værftsbygninger.  

  

På værftsgrunden lægger lokalplanen endvidere op til, at der kan etableres et 

havnetorv i samspil med den omkringliggende bebyggelse. Hensigten er, at der på 

arealet kan pågå forskellige kulturelle aktiviteter, såsom musik, underholdning mv. 

  

Lokalplanen sikrer desuden, at to bygninger i området ikke må nedrives eller 

ombygges. Det drejer sig om den gamle redningsstation, beliggende Havnen 1, 

samt det tidligere fiskeeksporthus, beliggende Havnen 8c. Disse to bygninger er 

registreret med en bevaringsmæssig værdi på henholdsvis 2 og 4. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5461 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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• Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til 

Lokalplan SAE.H.01.01.01 FOR Sæby Havn samt Kommuneplantillæg nr. 

09. 32 udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes, idet lokalplanens pkt. 3.1 ændres, således at ordet 

”herunder” erstattes af ordet ”indenfor”. 

 
Bilag  

Tidligere beslutninger.pdf (dok.nr.7278/12) 

Forslag til Lokalplan SAE.H.01.01.01 (dok.nr.9205/12) 

 

 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 31. januar 2012 Side 13 af 48 

 

5. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.05.01 o g 

kommuneplantillæg 09.24 – Boligbebyggelse ved Lille  Strand, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til de omhandlede planer har i perioden fra den 28.september 2011 til den 

23. november 2011 været fremlagt til offentlig debat.  

Der er indkommet 31 indsigelser/bemærkninger til planforslagene, heraf er 4 

underskriftsindsamlinger med henholdsvis 35, 43, 180 og 955 underskrivere. 

Center for Teknik og Miljø har beskrevet og kommenteret 

indsigelser/bemærkninger i indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen som 

bilag.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 

SKA.B.04.05.01 og det tilhørende tillæg nr. 0.24 til kommuneplan 

2009 vedtages uændret i forhold til de planforslag, der tidligere har været 

fremlagt til offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Sagen genoptages. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.B.04.05.01 og kommuneplantillæg 

09.24.pdf (dok.nr.5055/12) 

Lokalplan SKA.B.04.05.01_Boligbebyggelse ved Lille Strand, Skagen.pdf_PMU_31.01.2012.til endelig 

vedtagelse.pdf (dok.nr.4987/12) 

Kommuneplantillæg 09.24._PMU_31.01.2012 til endelig vedtagelse.pdf (dok.nr.4862/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10569 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Strandby byudvikling 

 

Sagsfremstilling  

Der har i en årrække været overvejelser i gang om udstykning af arealer nord for 

Nørgårdsvej og øst for Rugskellet i Strandby som muligt byudviklingsområde i 

Strandby. Det samlede areal udgør ca. 20 ha og ejes henholdsvis af Frederikshavn 

Kommune og private lodsejere. Af den del af arealet, der forventes at kunne 

bebygges, udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 5 ha.  

  

Området fremtræder i dag dels som dyrket, dels som udyrket landbrugsareal. Mod 

øst fremtræder området som braklægningsområde/udyrket areal og rummer 

samtidig de største landskabelige kvaliteter. Længst mod vest ligger den 

kommunalt ejede børneinstitution ”Havblik”. 

  

Der er hos Strandby Fællesvirke og blandt lodsejere i området interesse for at 

arbejde videre med projektet med henblik på tilvejebringelse af en model, der både 

rummer forslag til byggemuligheder med boliger og en byudviklingsmodel for 

realisering af projektet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at 

•         Udvikling og Erhverv bemyndiges til at arbejde videre med Strandby 

byudvikling med henblik på en samlet planlægning for boliger i området 

nord for Nørgårdsvej. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Norgaardsvej[1].pdf (dok.nr.8892/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/3693 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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7. Ansøgning om lovliggørelse af 2 udhuse på ejendo mmen 

Havneplads 10, 9990 Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog senest den 11. juni 2010 ansøgning om 

lovliggørelse af 2 udhuse på ejendommen. De 2 udhuse blev oprindeligt opstillet 

ca. 2004 og Center for Teknik og Miljø bliver bekendt med udhusene noget senere, 

ca. 2006. Ved ansøgning af 3. juni 2008 ansøger ejer ligeledes om lovliggørelse, 

dog uden at udhusene efterfølgende bliver formelt lovlige. Udhusene har således 

været i strid med tidligere lokalplan nr. 100 og efterfølgende lokalplan for så vidt 

angår størrelse/tagudformning mv.  

  

Den manglende lovliggørelse/afslutning af sagen skyldes også den ulovlige 

anvendelse (udlejning), ejeren har praktiseret gennem flere år. Udhusene blev 

således tidligere (2008) påbudt fjernet og senere politianmeldt. Anmeldelsen førte 

imidlertid ikke til domsafgørelse, da det ikke var muligt for Nordjyllands Politi at løfte 

bevisbyrden. Herudover har der verseret tilsvarende sag om udlejning af kælderen i 

hovedhuset.   

  

De 2 udhuse og aktiviteterne på ejendommen har gennem længere tid givet 

anledning til flere uoverensstemmelser mellem ejeren og naboer mv.  

  

Ved seneste ansøgning om lovliggørelse (11. juni 2010) ansøges samtidig om 

dispensation fra en række bestemmelser i den for området gældende lokalplan – 

herunder samlet areal af udhusbygninger -højde i forhold til naboskel – 

materialevalg til ydervægge – periodevis opsat/fastgjort sejldug. 

  

Den 29. november 2011 blev sagen udsendt i naboorientering til 6 naboer mv. Ved 

høringsfristens udløb var der indgået bemærkninger fra 4 af de hørte parter og 

heraf var de 3 negative.  

  

Plangrundlag for ejendommen  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.03.02 

der udlægger området til centerområde – herunder butikker, kontorer, liberalt 

erhverv, pensionater, cafeer, restauranter, helårsboliger. 

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. SKA.200.C1 

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA. 200.C1 

  

• Pkt. 7.2 der fastsætter, at der må opføres en bygning på under 20 m2 og et 

udhus på under 10 m2. Bygningerne må opføres enkeltvis eller 

sammenbygges.  

• Samlet areal af ansøgte og eksisterende udhusbygnin ger andrager 31 

m2. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11600 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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• Pkt. 7.13 der fastsætter, at garager, carporte, udhuse m.v. må opføres i 

skel, når bygningshøjden i skel ikke overstiger 2,5 m og bygningshøjden 

nærmere skel end 2,5 m ikke overstiger 4,5 m  

• Ansøgte højde i skel bliver 4.07  - d.v.s. en overs kridelse af højden 

med 1,57 m.  

•   

• Pkt. 8.2 der fastsætter, at ydervægge på garager, carporte, udhuse m.v. 

må udføres som træværk med lodretstillede brædder/lister.  

• Der ansøges om vandrette brædder/lister.  

  

• Pkt. 7.2, 8.6. og 8.7, der fastsætter - udhusareal (maks. 30 m2) - 

tagbeklædning – taghældning.  

• Der ansøges samtidig om bibeholdelse af periodevis opsat sejldug 

mellem udhusene -sejldugens areal er ca. 15 m 2.  

Den ansøgte sejldug vurderes omfattet af byggelovens § 2 stk. 2 – herunder faste 

konstruktioner – d.v.s. den faste konstruktion er omfattet af de bestemmelser, loven 

tilsigter at varetage. Sejldugen vurderes heraf i strid med lokalplanbestemmelserne. 

  

Center for Teknik og Miljø skal samtidig bemærke, at sagen har været meget 

tidskrævende og behandlingen i Plan– og Miljøudvalget findes derfor vigtig i forhold 

til den videre håndtering af sagen. 

Herunder hvorvidt gældende lokalplanbestemmelser skal håndhæves eller 

ansøgning om lovliggørelse kan imødekommes. Center for Teknik Miljø finder i 

sagen ingen særlig begrundelse for eventuelt lovliggørelse, da udhusene mv. 

formentligt fortsat vil blive anvendt udlejning/bolig som hidtil og herved til stor gene 

for de omkringboende i sommerperioden mv. Center for Teknik og Miljø vil påny 

forsøge at håndhæve eventuel ulovlig anvendelse, såfremt dette konstateres. 

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

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

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den 

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

ansøgte afvigelser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag på ansøgte dispensationer  

• udhusene skal reduceres i størrelse (fra ansøgt 31 m2 til maks. 30 m2)   

• udhusene flyttes/placeres således lokalplanens pkt. 7.13 om 

højdebestemmelser kan overholdes i forhold til naboen 

• sejldugen(periodevis) - opsat mellem udhusene ikke imødekommes  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes, dog således at arealet bibeholdes på 31 m2. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 
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Bilag  

Byggeansøgning af 11. juni 2010 -  (dok.nr.8182/12) 

Tidligere ansøgning om lovliggørelse af 3. juni 2008 - 20120123144044357.pdf (dok.nr.8186/12) 

Naboorientering og bemærkninger fra naboer m.v.  (dok.nr.8195/12) 

Underskrift indsamling til fordel/bibeholdelse af udhuse - (dok.nr.8543/12) 
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8. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalplan  på 

ejendommen Søkongevej 6, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 23. august 2011 en ansøgning om opførelse 

af nyt redskabsskur samt nedrivning af eksisterende carport/redskabsskur på 

ejendommen. Der ansøges samtidig om flere dispensationer fra den for området 

gældende lokalplan.  

  

Der ansøges konkret om dispensation fra lokalplanens bestemmelser omkring 

bygningers indbyrdes afstand, tagudformning/udhæng og taghældning. 

  

Den 15. december 2011 udsendes sagen i naboorientering. Ved høringsfristens 

udløb var der indgået bemærkninger fra 2 parter.  

Der ene fra en nabo der oplyser, at de ingen bemærkninger har til 

naboorienteringen.  

Den anden fra Foreningen for By og Landskab, der bemærker,”at det virker 

uhensigtsmæssigt at udbygge området ved dispensationer uden at lade disse 

indgå i den vedtagne samlede planlægning for Gl. Skagen”. 

  

Plangrundlag for ejendommen  

 Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.S.07.01, 

der udlægger området til sommerhusområde. 

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. SKA.211-S. 

  

Dispensationer fra lokalplanen  

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA.211-S 

  

• § 7.2 der fastsætter, at bygninger på samme grund skal placeres tæt 

forbundet og holde en afstand på mellem 3 og 6 m.  

• Der ansøges om en afstand på 7,5 m . 

  

• § 10.6 der fastsætter, at tage udføres som symmetrisk saddeltag og uden 

udhæng og at tagdækning skal være matte røde vingetegl, Gl. dansk 

format. 

• Der ansøges om udhæng på 30 cm tilsvarende hovedhus et og der 

ansøges samtidig om tagpap tilsvarende hovedhuset.  

  

• § 10.7 der fastsætter, at tagets vinkel med det vandrette plan skal være 42- 

47 grader  

• Der ansøges om taghældning på 24 grader – tilsvaren de eksisterende 

hovedhus.  

  

Center for Teknik og Miljø bemærker til sagen, at det på grund af det eksisterende 

hus udformning/byggestil vil være nærliggende, at imødekomme dispensationer 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8072 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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vedrørende tagudformning og taghældning. Derimod findes det ikke rimeligt at 

skabe større åbenhed i bebyggelsen – på trods af planlagte udvidelser af 

sommerhuset. Der ses flere muligheder for alternative placeringer på grunden, der 

opfylder lokalplanbestemmelsen. 

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

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

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den 

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

ansøgte afvigelser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles dispensation til ansøgte udformning af tag/udhæng og 

taghældning 

• der meddeles afslag på ansøgte afstand (7,5m) mellem bygningerne. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. Dette omfatter også anvendelse af tagpap. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Ansøgning med tegninger - (dok.nr.8549/12) 

Naboorientering og indkomne bemærkninger - (dok.nr.944/12) 
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9. Klitrosevej 4, Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt fremsender på vegne af ejeren af ejendommen Klitrosevej 4, matr.nr. 376 

Skagen Bygrunde, fremsender gennem sin arkitekt dispensationsansøgning for 

bygningens højde, i forbindelse med opførelse at nyt byggeri. 

Arkitekten fremfører i ansøgningen følgende: 

• Taghældningen udføres med 42 grader 

• Dørene i facaden kan ikke udføres med en mindre højde end 2 m 

• Dørene er nødt til at være placeret i facaden pga. bygningens indretning 

• Bygningen kan ikke have en mindre dybde, idet bygningen skal indeholde 

funktioner som det  

• Fredede hovedhus skånes for, samt at bygningen ligger for foden af den 

klit, så bygningen vil ikke være for høj 

• Bygningen vil få en totalhøjde på 4,5 m. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område, omfattet af lokalplan nr. 56-B.8 delområde 1. 

Den eksisterende hovedbygning på ejendommen er bygningsfredet. 

Center for Teknik og Miljø meddelte den 1. december 2011 tilladelse til nedrivning 

at mindre udhus, som ikke var fredet eller bevaringsværdig i lokalplanen, og 

byggetilladelse til opførelse af ny bygning. 

Den nye bygning skal blandt andet indeholde udhus, bryggers, badeværelse samt 

atelier. Det er bygherrens ønske, at der i det eksisterende fredede hovedhus ikke 

indrettes nyt badeværelse og byggers, idet ejeren ønsker, at bevare indretningen i 

hovedbygningen.  

Der er i byggetilladelsen stillet et særligt vilkår, at den nye bygnings højde ,ikke 

blev opført med en højde større end 4 m jf.§ 1.17.1 i lokalplanen. 

  

Bygherrens arkitekt fremsendte den 11. januar 2012 dispensationsansøgning for 

bygningens højde. 

Det er Center for Teknik og Miljø’s vurdering, at lokalplanens bestemmelse om 

maksimal højde på 4 m skal overholdes, idet der er mulighed for opførelse af den 

type bygninger med en højde på 4 m. Endvidere vurderes det, at bygningen med 

en højde på 4 m vil underordne sig hovedbygningen. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• det ansøgte afvises under henvisning til, at det er byggeteknisk muligt at 

opføre bygningen efter bestemmelserne i lokalplanen. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9300 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Ansøgning om dispensation for max højde 4 m. (dok.nr.4289/12) 

Brev til arkitekten (dok.nr.1515/12) 

Principsnit.pdf (dok.nr.129528/11) 

Byggetilladelsen sendt pr. mail til arkitekten (dok.nr.127887/11) 

Plan og facader.pdf (dok.nr.100354/11) 

Foto af skur som ønskes nedrevet.pdf (dok.nr.100353/11) 

Foto af køkken som ønskes bevaret.pdf (dok.nr.100352/11) 

Situationsplan.pdf (dok.nr.100350/11) 
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10. Om- og tilbygning til boligen Bakkevej 1, Gl Sk agen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at udvide boligen Bakkevej 1 med 

tilbygning mod vest samt at ændre glaskarnap til traditionelt udskud. 

Tilbygningen udføres som en forlængelse af det nuværende hus og med samme 

udformning og materialer, pudset/vandskuret facade og rødt tegltag. Udskuddet 

udføres med træfacade og rødt tegltag. 

  

Boligen har i dag et bebygget areal på 81 m2 og et etageareal på 124 m2. Efter 

udvidelsen bliver det bebyggede areal 97 m2 og etagearealet 151m2. Ejendommens 

samlede etageareal bliver 204 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 22,2 %. 

Grundarealet udgør 917 m2. 

  

Ansøgningen begrundes med, at huset efter til- og ombygning vil fremstå som en 

del af det traditionelle ”Skagen miljø”. Huset fremtræder i dag med store 

alu/glaskonstruktioner (glasstævn mod vest og glaskarnap), som et 

fremmedelement i forhold til omkringliggende ”Skagenhuse”.  

  

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

lokalplan nr. 56 – B.8 delområde D1. Ejendommen er ikke bevaringsværdig. 

  

Det ansøgte kræver godkendelse jf. lokalplanens: 

• § 1.13.1, hvorefter bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden 

måde ændres uden godkendelse fra byrådet, samt dispensation fra: 

• § 1.15.9, hvorefter udskud skal udføres i henhold til de viste retningslinjer 

dvs. en facadehøjde på maks. 2,1 meter – her en fremtidig facadehøjde på 

3,4 meter. 

  

Endvidere betinger en gavlhøjde til kip på ca. 7,7 meter over terræn placeret 2,74 

meter fra vestskel godkendelse jf. Bygningsreglement 2010 kap. 2.1. 

  

Naboorientering har givet anledning til følgende bemærkning fra Foreningen By og 

Land som den eneste. 

  

• Foreningen skal blot sige, at vi finder det ufornuftigt at give dispensationer 

under udarbejdelsen af en samlet plan for Højen. Foreningen kender ikke 

kommunens intentioner i den kommende planlægning, og Foreningen har 

derfor svaret principielt.  

  

Ansøger fremsender følgende kommentarer hertil: 

  

Eventuel forelæggelse og godkendelse af Real Danias plan for Højen kan tage 

omkring 1½ år. En urimelig tidshorisont for projektet Bakkevej 1, især når det tages 

i betragtning,  at ombygningen ændrer en ”Hund i et spil kegler” til ”Fugl Phønix” 

(læs: projektet tilpasset smukt til Gl. Skagens specielle og traditionelle byggeskik). 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11952 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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 Formanden for Foreningen By og Land, der er enig i den visuelle forbedring. 

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

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, det vil sige 

lokalplanens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er opført i 1947, en typisk murermestervilla i 1½ etage med fuld 

kælder. Ovenpå del af kælderen etableres veranda ud for stuen. Verandaen 

ombygges/lukkes i 1986 til glaskarnap. 

Overkant kældergulv/verandagulv/glaskarnapgulv ligger ca. 1,2-1,3 meter over 

terræn. 

  

Facade på udskud, oprindelig glaskarnap bliver derfor nødvendigvis højere end de 

tilladte 2,1 meter over omgivende terræn, da der naturligt ønskes en rimelig 

loftshøjde i udskuddet. 

  

Endvidere er der hensynet til fornuftig vindueshøjde, idet den nuværende murede 

brystning i glaskarnappen ønskes bibeholdt. 

  

Af retningslinjen/skitsen i lokalplanen fremgår, at facadehøjden på udskud er målt 

fra et terræn, der svarer til, at stuegulv er ca. i samme niveau. 

  

Dispensationen til facadehøjden på udskuddet er alene affødt af husets oprindelige 

højdeforhold og helt uden betydning i relation til den kommende samlet plan om 

området. 

Det er fagcenterets vurdering, at den ønskede om- og tilbygning er en væsentlig 

forbedring af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder tilpasning til den 

omgivende bebyggelse og kulturmiljøet i Gl. Skagen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• den ansøgte om- og tilbygning af boligen Bakkevej 1 godkendes, idet der 

dispenseres til den ansøgte facadehøjde på 3,4 meter for udskuddet. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Oversigtskort, luftfoto.pdf (dok.nr.7606/12) 

Ansøgning med projekt og foto.pdf (dok.nr.7605/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.7604/12) 

Kommentarer fra ansøger.pdf (dok.nr.7603/12) 
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11. Opsætning af lynshelters på golfbane, Bunken, S kagen 

 

Sagsfremstilling  

Golfklubben Hvide Klit ansøger om tilladelse til opsætning af ca. 5 lynshelters på 

Hvide Klit golfbanes arealer, som omfatter 66 ha i alt, heraf store åbne arealer.  

Formålet er at undgå de senere års tragiske dødsulykker, hvor golfspillere er blevet 

ramt af lyn, som følge af manglende muligheder for at søge ly på de ofte store åbne 

golfarealer. Derfor ønskes shelterne placeret på steder, hvor der er langt til 

eksisterende bygningsanlæg.  

Shelterne har en dimension på ca. 3 x 3 m og 3 m i højden og udføres i træ med 

åbne sider, overdækket af pyramidetag udført med tagpap. 

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

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

aktuelle sag vurderes ikke at være i strid med principperne i lokalplan nr. 172-O. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Den omhandlede del af Golfbanen Hvide Klit er omfattet af lokalplan nr. 172-0 

Golfbane i Bunken fra marts 2001 og opsætning af lynshelters vil kræve en 

dispensation i henhold til planens § 7.7, som fastlægger forbud mod bebyggelse. 

  

Centeret vurderer, at opsætning af lynshelters er en hensigtsmæssig foranstaltning, 

som kan mindske risikoen ved at færdes på de store åbne arealer, hvor der er langt 

til alternative lymuligheder ved pludselig opstået lynvejr.    

Centeret vurderer, at opsætning af lynshelters, ikke vil stride mod lokalplanens 

principper, idet lynshelters, udgør en del af faciliteterne til udøvelse af golfspillet. 

Med ansøgte placering vurderes den landskabelige påvirkning at blive minimeret. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

• der meddeles dispensation. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Ansøgningsmateriale Lynshelters.pdf (dok.nr.8536/12) 

Beliggenhedskort.pdf (dok.nr.8548/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11009 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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12. Godkendelse af udstykning syd for Møllevang, Sk agen 

 

Sagsfremstilling  

Ejer at arealet syd for Møllevang anmoder om tilladelse til at udstykke en grund 

med henblik på opførelse af ny 1½ etages bolig. 

  

Grunden får en størrelse på ca. 525 m2 og den påtænkte bebyggelse ca. 125 m2 

med et bebygget areal på godt 70 m2. 

  

Grunden opstår ved ændring af matrikelnre. 582 ar, 582 av og del af 582 az alle 

Skagen Bygrunde. 

Den nye grund grænser op til trægavl på jernbanens cykelskur. Der bliver 

vejadgang til Møllevang. 

  

Det nye grundareal er for matr. nr. 582 ar (den vestlige del) omfattet af lokalplan 

SKA.B.03.06.01 og det resterende areal (den østlige del) omfattet af lokalplan 

SKA.200.C2.  

  

Af lokalplan SKA. B.03.06.01 fremgår, at mindste grundstørrelse er 150 m2. Tilladt 

bebyggelsesprocent på 35 %, opholdsareal mindst 100 % af boligarealet og 1½ p-

plads. Vejadgang til Markvej via Remissen. 

  

Af lokalplan SKA.200.C2 fremgår, at mindste grundstørrelse er 400 m2 og den ene 

side mindst 14 meter, bebyggelsesprocent maks. 80 %, det bebyggede areal maks. 

50 % af grunden, opholdsareal mindst 100 % af boligarealet og 2 p-pladser. 

Vejadgang til eksisterende veje. 

  

Den påtænkte udstykning betinger særlig godkendelse, idet påtænkt matrikelskel 

ligger i gavl på cykelskur.  

  

Ansøger foreslår, at der udlægges byggeretligt skel på den nye grund 5 meter fra 

cykelskuret. 

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

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

medmindre dispensation meddeles. 

  

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

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

Forbuddet kan højst nedlægges for et år. 

  

Jf. Bygningsreglement kap. 5.5.3 stk.1 skal bygninger placeres i en sådan afstand 

fra naboskel, vej eller sti eller skal udføres på en sådan måde, at der ikke er risiko 

for brandspredning til bygninger på anden grund. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/893 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige ko nsekvenser  
Af lokalplanredegørelsen for lokalplan SKA B. 03.06.01, der gælder for grundens 

vestlige del fremgår, at området udlægges til helårsbeboelse med forbindelse til 

bymidten via grønne strøg langs jernbanen til Banegårdspladsen og Banehaven. 

Denne forbindelse fremgår af illustrationsplanen som en sti fra Remisen langs 

banen og til Møllevang.  

  

Der er i lokalplanen ikke bestemmelser, der sikrer dette stiforløb. Der er henvist til 

et kortbilag 3, der desværre ikke er medtaget i lokalplanen. 

  

Den påtænkte nyudstykning hindrer den beskrevne forbindelse mellem Remisen og 

Møllevang og videre til Banegårdspladsen.  

  

Af udstykningsplanen for den eksisterende Remisebebyggelse fremgår, at samme 

areal syd for Møllevang er udlagt til opholdsareal. Arealets udlæg til opholdsareal 

er dog ikke et krav, jf. den på daværende tidspunkt gældende lokalplan nr. 207-B, 

idet opholdsarealkravet på mindst 100 % af boligarealet er opfyldt dels ved de 

enkelte boliger og dels flere mindre fælles arealer. 

  

På det grundlag vurderer fagcenteret, at der ikke er juridisk hjemmel til at fastholde 

arealet til grønt stiforløb. 

  

Grundens størrelse opfylder bestemmelser i begge lokalplaner. Vejadgang til 

grunden sker fra Møllevang og er placeret i den østlige del i overensstemmelse 

med lokalplan SKA.200.C2, der er gældende for denne del af grunden.  

  

Nyt skel placeret helt i gavlen på banen cykelskur betinger enten brandmæssig 

sikring af trægavlen og godkendelse af en kiphøjde helt i skel på 4 meter eller 

tinglysning af byggeretligt skel 5 meter fra gavlen. 

  

Fagcenteret vurderer, at der her bør tillades et byggeretligt skel. Ansøger har 

mulighed for at reducere grundens størrelse til 400 m2 og overholde 

afstandskravene, men herved forringes udstykningens kvalitet.  

Eventuel fastholdelse af den oprindelig tænkte stiforbindelse betinger forbud efter 

Lov om planlægning § 14 og efterfølgende ny lokalplan. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• godkende den påtænkte udstykning syd for Møllevang på vilkår, at der på 

den udstykkede ejendom tinglyses byggeretligt skel 5 meter fra gavlen på 

banens cykelskur. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Oversigtskort, luftfoto.pdf (dok.nr.7601/12) 
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Ansøgning med udstykningsforslag.pdf (dok.nr.7602/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 31. januar 2012 Side 28 af 48 

 

13. Nedrivning og opførelse af bebyggelse Østerlåge n 1, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Byggefirma har på vegne af ejeren fremsendt skitseprojekt for nedrivning af 

eksisterende parcelhus samt udhus/garage og opførelse af nyt parcelhus med 

udhus på ejendommen, beliggende Østerlågen 1, matr.nr. 268 n, Skagen 

Bygrunde, Skagen. 

En renovering og ombygning af den nuværende bebyggelse, der omfatter et 

parcelhus i 1½ plan med et etageareal på 107 m2, herunder en mindre kælder samt 

særskilt garage/udhusbyggeri på 24 m2, oplyses at være uhensigtsmæssigt på 

grund af bygningernes tilstand. Der er medsendt billeddokumentation. 

Der ansøges derfor om tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse. 

Projektforslaget for den nye bebyggelse omfatter et vinkelhus i 1 1½ plan med 

delvis udnyttet tagetage, en mindre kælder, udhus og overdækning på i alt 35 m2. 

Det samlede etageareal er på 173 m2. 

Huset tænkes opført med proportioner og materialevalg som den nuværende 

bebyggelse, dog er det nye hus placeret parallelt med øst skel, for at få en 

maksimal udnyttelse af grunden og skabe mulighed for parkeringspladser. 

Grundarealet er 488 m2 og bebyggelsesprocenten vil blive 35 %. 

Ansøgeren oplyser, at der ikke er dispensationer i projektet, da bebyggelsen 

overholder gældende regler, samt kommuneplanens rammedelhøjde, taghældning, 

kviste m.m. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af følgende: 

• Lokalplan nr. 5. 

• Kommuneplanens rammedel nr. SKA.B.02.02. 

• Bygningsreglementet BR 2010. 

  

Lokalplan nr. 5 afsnit 1. ”Formålet med denne plan er at sikre områdets nuværende 

karakter, for derved at bevare det værdifulde og særprægede bybillede.”  

Afsnit 3 i lokalplanen fastsætter følgende:”Bebyggelse indenfor området må kun 

med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden ændres.” 

I fodnote til lokalplanens afsnit 3 er optaget følgende:”Opmærksomheden henledes 

på, at byrådet har til hensigt at søge området bevaret. Således må ændringer i 

bebyggelsens placering og ydre udformning, materialevalg, farver og lignende kun 

udføres med byrådets tilladelse.” 

Der er ikke i lokalplanen optaget bestemmelse om højst tilladelige 

bebyggelsesprocent, derfor vil bygningsreglementets afsnit 2.7.1 stk. 3 være 

gældende, der fastsætter bebyggelsesprocenten til 30. 

  

Kommuneplanens rammedel for området fastsætter bla. følgende: 

Bebyggelsesprocenten 35%, etageareal maks. 1½ etage, bygningshøjde på maks. 

højde 7,5 meter, taghældning mellem 40-45 grader. Ved udbygninger (udskud) kan 

andre taghældninger tillades. Der kan tilladelse kviste, tagbeklædning med røde 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8795 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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vingetegl. 

  

Center for Teknik og Miljø’s (CTM) samlede vurdering er følgende: 

Den nuværende bebyggelse er efter en besigtigelse af ejendommen vurderet, at 

være i meget dårlig bygningsmæssig stand. 

Det er vigtigt, at en ny bebyggelse er med til at fastholde den samlede bebyggelses 

karakter på Østerlågen, som for de fleste bygninger vedkommende er placeret tæt 

ved vejskel. 

Det fremsendte skitseprojekt vurderes, at overholde de rammebestemmelserne i 

kommuneplanen.  

En eventuel tilladelse til et nybyggeri vil medføre, at sagen først skal udsendes i 

naboorientering og partshøring for overskridelse af bebyggelsesprocenten (BR 

2010) samt at den nuværende bebyggelse ønskes nedrevet (Lokalplan nr.5). 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag på det ansøgte, på baggrund af 

bebyggelsesprocenten på 35 % samt at det ansøgte vurderes at være for 

dominerende i området.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 20 11 
Indstillingen tiltrædes. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Plan og Miljøudvalgets beslutning blev meddelt til bygherrens rådgiver den 29. 

oktober 2011. 

  

Center for Teknik og Miljø modtog fra bygherrens rådgiver den 12. december 2011 

nyt revideret projekt, omfattende nedrivning af den eksisterende bebyggelse og 

opførelse af ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 %. 

  

Sagen blev efterfølgende udsendt i naboorientering, idet lokalplan nr. 5 fastsætter i 

afsnit 3, at bebyggelse indenfor området må kun med byrådets tilladelse nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres.  

  

Der var ved høringsfristen udløb fremkommet fælles indsigelse fra 2 naboer 

Østerlågen 3 og Fælledvej 6, Skagen. Indsigelserne er vedhæftet dagsorden som 

bilag. 

Indsigelserne blev efterfølgende tilsendt bygherrens rådgiver til 

udtalelse/bemærkninger. 

  

Center for Teknik og Miljø modtog den 5. januar 2012, bemærkninger til 

naboindsigelserne. Bemærkninger er vedhæftet dagsordenen som bilag. 

Det er Center for Teknik og Miljø’s vurdering, at indsigerne ikke har forholdt sig 

konkret til nedrivning af den eksisterende bygning; men kun til det nye byggeri, som 

vurderes at opfylde bygningsreglementets krav og lokalplanens formål, der i afsnit 

1 fastsætter at formålet med planen er at sikre områdets nuværende karakter, for 
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derved at bevare det værdifulde og særprægede bybillede.  

Der er ikke i lokalplan nr. 5 fastsat detaljerede bestemmelser for bebyggelsens 

udformning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles tilladelse til det ansøgte. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Revideret projekt og naboorientering (dok.nr.9202/12) 
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14. Opførelse af ny bebyggelse med 3 boliger Grønne gade 14, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at opføre ny bebyggelse på 

ovennævnte ejendom. 

  

På ejendommen ligger i dag et forhus i 1½ etage mod Grønnegade med butik i 

stueetagen og 1 bolig på 1. sal. Langs vestskel ligger i gården udhus og carport. 

Der er i gården mulighed for parkering af 2 biler samt et åbent græsareal mod den 

offentlige parkeringsplads. 

  

Ejer ønsker nu at opføre ny bebyggelse langs østskel i 1½ etage med 2 boliger i 

stueetagen og 1 bolig på 1. sal samt nedrive carporten. 

Øst for ejendommen ligger adgangsvejen til det bagvedliggende parkeringsareal, 

dele af dette er tidligere frastykket denne ejendom. 

  

I ansøgningen oplyses, at der tidligere er meddelt tilladelse til opførelse af 

kombineret butiks- og boligbebyggelse samme sted. Dette blev dog opgivet, da 

kommunen anmodede om at købe areal til parkering. 

  

De nye boliger får i stuen en størrelse på 85 m2 og 100 m2 på 1. sal. 

  

Ejendommen har et nuværende etageareal 207 m2. Dette bliver fremtidig med 

nybygningen forøget til 477 m2 , svarende til en bebyggelsesprocent på 103 %. Der 

bliver i alt 130 m2 friareal/have og altan til 1. sals boligen samt mulighed for at 

etablere yderligere 2 parkeringspladser på kommunens areal langs østskel ved 

nuværende indkørsel. Fremtidig bliver der ikke mulighed for parkering på 

ejendommen. 

  

Ansøgning om boliganvendelse også i bebyggelsens stueetage begrundes med, at 

der er anden boliganvendelse i stueetagen i nærområdet og butik her ikke vil få 

nogen sammenhæng med det øvrige butiksområde. Placering af bebyggelse på det 

pågældende sted vil medvirke til en afgrænsning af parkeringspladsen. 

I andre delområder i gældende lokalplan er der faktuelt boliger i stueetagen. 

Ansøger foreslår, at der langs østskel, på parkeringsarealet etableres fortov, 

således at gående og kørende trafik adskilles.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.C.01.20 og omfattet 

af lokalplan nr. 4.56.0, planens delområde 14. 

  

Af lokalplanen fremgår bl.a. at der i stueetagen for ejendomme langs Chr. 

Pedersens Vej og Grønnegade kun kan etableres butikker til detailhandel, 

restauranter, hoteller, cafeer, offentlige samt halvoffentlige servicebutikker. 

Byrådet kan meddele dispensation til strøgkundeorienterede servicebutikker såsom 

bolig- og forsikringsbutik, pengeautomat og lignende, såfremt facadelængden ikke 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/121 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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overstiger 5-7 meter og andre forhold ikke taler imod det.   

Endvidere kan der i sidehusene etableres butikker, engrosforretninger og mindre 

ikke-generende fremstillingsvirksomheder. 

I stueetagen langs Skolegade kan der udover ovenstående etableres liberalt 

erhverv og boliger. 

På 1. sal kan der kun etableres detailbutikker, offentlige- og halvoffentlige 

servicebutikker, klinikker, liberalt erhverv samt boliger. Udover den beskrevne 

anvendelse må der for 1. sal’s arealer etableres den samme anvendelse som 

beskrevet for stueetagen. 

Bebyggelsesprocent maks.. 175 % for den enkelte ejendom. 

Der skal sikres fri/opholdsareal svarende til min. 20 % af grundarealet eventuelt 

som altaner, gårdhaver, taghaver og lignende. Der skal etableres 1 parkeringsplads 

pr. ny bolig. Parkering kan opfyldes ved indbetaling til P-fond. 

  

Realisering af projektet betinger dispensation fra ovennævnte 

lokalplanbestemmelse samt godkendelse af brandsikring af facadebebyggelse i 

naboskel mod parkeringsareal.  

  

Naboorientering og partshøring er ikke iværksat. 

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

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, det vil sige 

lokalplanens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Grønnegade 14 ligger umiddelbart op til og afgrænses mod øst og syd af offentligt 

parkeringsplads (ikke vejareal). 

  

Fagcenteret medgiver ansøger, at selvstændig butik i sidehusets stueetage i 

overensstemmelse med lokalplanen ikke umiddelbart er foreneligt med ønske om 

at fastholde sammenhængende handelsstrøg. Uagtet dette fastlægger lokalplanen, 

at stueetagen kan anvendes hertil. 

  

Lokalplanen fastlægger for stueetager i ejendomme langs Grønnegade, at disse 

skal anvendes til erhvervsformål. Boliger henvises til ejendommenes øvrige etager. 

Dette forhold vurderes at være et princip i planen, som kun vanskeligt kan fraviges. 

  

Sidehuse kan opføres i naboskel jf. lokalplanen. Ansøgt sidehus ligger i skel mod 

parkeringspladsen med fordøre og vinduer i og ved skellinjen. 

Lokalplanen sikrer ikke, at parkeringsarealerne kun kan anvendes hertil. Det 

påtænkte sidehus skal sikres mod brandspredning fra disse arealer. Dette kan ske 

ved tinglysning af byggertligt skel på parkeringsarealet. 

  

På ejendommen er der udlagt 130 m2 friareal/have samt altan til 1. sals boligen 

dvs. tilstrækkeligt friareal til at opfylde lokalplanens krav om min. 20 % af 
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grundarealet svarende til 93 m2.  

  

Der er ikke mulighed for at opfylde parkeringskravene på egen grund. Sidehus med 

3 boliger udløser et merkrav på 3 p-pladser. Med nedrivning af carporten mistes 1 

p-plads. Der  er fremtidigt et krav på 4 p-pladser. Der er ikke tidligere stillet 

konkrete krav til parkering på ejendommen. Ved lukning af indkørslen til 

ejendommen fra parkeringsarealet er der her mulighed for at etablere yderligere 2 

p-pladser på det kommunale areal, dvs. offentlige p-pladser. 

  

Fagcenteret vurderer, at der er tale om en utilsigtet fortætning af byområdet med 

boliger i nyopført sidehus. Andet sted i Sæby bymidte har udvalget været meget 

opmærksom på at bevare gårdrum og dermed friholde for bebyggelse. En 

vurdering, der var resultat af den igangværende registrering af bevaringsværdige 

bygninger, miljøer mv. i Sæby. 

  

Eventuel supplerende bebyggelse på ejendommen Grønnegade 14 bør afvente 

bevaringsregistreringen og den opfølgende planlægning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag med henvisning til lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser for stueetagen samt, at kommunen ikke ønsker 

begrænsninger i form af byggeretsligt skel på parkeringsarealet. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Oversigtskort, luftfoto.pdf (dok.nr.7600/12) 

Ansøgning med projekt.pdf (dok.nr.7599/12) 
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15. Principiel ansøgning om udstykning af sommerhus grunde, 

Storkevej 5, Lyngså, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget behandlede på udvalgsmødet den 30. november 2010 en principiel 

ansøgning om udstykning af 9 sommerhusgrunde fra et område beliggende på 

Storkevej, Mikkelstien og Skovduevej i Lyngså, matr.nr. 95a, Lyngså By, Albæk. 

Udvalget besluttede, at man ville stille sig positiv overfor en muliggørelse af det 

ansøgte, såfremt ansøger på tilstrækkelig vis kunne sandsynliggøre, at 

bortskaffelsen af spildevand og overfladevand kan ske på lovlig og miljømæssig 

forsvarlig måde og uden at det vil medføre gener for den øvrige del af 

sommerhusområdet. Udstykningen kræver udarbejdelse af ny lokalplan for 

området. 

Ansøger har efterfølgende ændret projektet, således at der i stedet for udstykning 

af 9 sommerhusgrunde, nu udstykkes 35 grunde. Der er desuden af ingeniør- og 

rådgivningsfirmaet Niras, udarbejdet en redegørelse for afvandingen af området. 

Redegørelsen omfatter hele området, omfattet af den fornyede lokalplan. 

Redegørelsen viser, at udstykningsområdet vil kunne udbygges og afvandes på en 

miljømæssig forsvarlig måde, uden at dette vil have væsentlige 

konsekvenser/gener for den øvrige del af sommerhusområdet. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Arealerne er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 vedr. kystområdet nord for Voerså. De 

arealer, som ønskes udstykket, er i byplanvedtægten udpeget som byggeuegnede. 

Det er i byplanvedtægtens bestemmelser angivet, at grunde i området skal 

udstykkes med en størrelse på mindst 2.400 m2 og at mindst 1.200 m2 af 

parcelarealet, skal være beliggende udenfor de byggeuegnede områder. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Spildevandsbortskaffelsen i området sker ved nedsivning. De miljømæssige krav til 

etablering af nedsivningsanlæg er, at afstanden fra højeste grundvandsstand til 

anlæggets sivestrenge skal være mindst 1 meter. Anlæggene skal etableres i 

sandmiler, der er hævet over eksisterende terræn, såfremt højeste 

grundvandsstand ligger højere end 1,8 meter under terræn. Dette må forventes i en 

stor del af området. 

  

På grund af den relativt høje grundvandsstand i området, er det opsat som en 

forudsætning for redegørelsen, at bortskaffelsen af overfladevand fra området, ikke 

skal ske ved nedsivning i faskiner, men at der i stedet skal etableres et bassin med 

et volumen på ca. 525 m3 i det sydøstlige hjørne af området. Herved forsinkes 

vandafstrømningen fra området til 1,5 liter/sek, som svarer til den naturlige 

afstrømning fra et ubebygget areal. Efter vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 

PE, gælder en vejledende minimumsafstand fra nedsivningsanlæg til vandløb, 

søer, mv. på 25 meter. Der vil være sommerhusgrunde beliggende tæt på det 

nødvendige regnvandsbassin. Det vil derfor være vigtigt, at der i forbindelse med 

lokalplanens udarbejdelse foretages en nærmere afklaring af, hvordan 

 
 Åben sag  
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nedsivningsanlæggene kan/skal placeres på de grunde, der støder op til 

regnvandsbassinet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der igangsættes lokalplanlægning for den ansøgte udstykning. Ansøger 

forestår lokalplanudarbejdelsen. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes og ansøger gøres opmærksom på en evt. 

kloakeringsmulighed på området. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Oversigtskort - den ansøgte ejendoms beliggenhed (dok.nr.4694/12) 

Revideret ansøgning (dok.nr.4680/12) 

Kortbilag fra oprindelig ansøgning - udstykning af 9 grunde (dok.nr.4672/12) 

Redegørelse for afvanding af den ansøgte udstykning (dok.nr.4346/12) 

Referat af sagens behandling i Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 (dok.nr.3679/12) 
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16. Om- og tilbygning af nuværende produktionslokal er 

Emilievejens Slagterforretning, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at nedrive dele af de nuværende 

produktionslokaler samt garage og affaldsrum og i stedet opføre nye 

produktionslokaler med tilnærmelsesvis samme størrelse og beliggenhed som de 

nedrevne lokaler. 

I samme forbindelse etableres ny indgang med toilet og trappe til tagetagen på 

nuværende forhus. 

  

Facadebebyggelsen mod Emilievej bibeholdes som nu på begge ejendomme. Det 

samme gælder parkeringspladserne med adgang fra Vinkelvej. 

Bagbebyggelsen og parkering er placeret tværs over skel på de 2 ejendomme. 

  

Det samlede etageareal for ejendommene Emilievej 13 og 15 udgør i dag 519 m2 

svarende til en bebyggelsesprocent på 59,5 % for de 2 ejendomme beregnet 

samlet. ved om- og tilbygning af produktionslokalerne stiger etagearealet med 38 

m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 63,8 %. 

  

Nybyggeriet får tilnærmelsesvis samme højde som nu - fra ca. 4,25 meter til ca. 

4,65 meter skrånende mod øst -, dog bliver trappeadgangen ca. 6 meter høj. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.15.05. Heraf 

fremgår, at området er udlagt til helårsbeboelse med en max. bebyggelsesprocent 

på 40 % for den enkelte ejendom. Der er ingen lokalplan. 

  

Realisering af projektet betinger helhedsvurdering jf. Bygningsreglement 2010 kap. 

2.1. 

  

Partshøring i området har givet anledning til bemærkninger fra en nabo. Brugen af 

de nuværende lokaler påfører naboen gener i form af røg, støj og lugt. Der 

påpeges, at der i dag findes tekniske løsninger, der kan minimere – eventuelt helt 

fjerne røg- og lugtgener. 

  

Ansøger har fremsendt følgende kommentarer: 

  

Eksisterende ventilationsanlæg fjernes og erstattes af 2 nye anlæg. De nuværende 

anlæg har 6 afkast i forskellig højde over taget. Nogle af afkastene er uden 

ventilator, der betyder, at luften bare ”siver ud på taget”. Alle 6 afkast bliver samlet i 

2 nye afkast, der føres op i ca. 6 meter’s højde over det flade tag. Begge forsynes 

med ventilator og lodret afkast med jethætte. Forholdene bliver hermed betragteligt 

forbedret, da luften bliver kastet yderligere op i luften, hvor der kan ske fri 

fortynding. 

 
Juridiske konsekvenser  
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Jf. Lov om planlægning § 12 stk.3 kan kommunalbestyrelsen indenfor byzone og 

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse 

af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i 

strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke 

nedlægges, når pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige 

formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Slagterforretningen på Emilievej har eksisteret fra før 1949, hvor butikken udvides 

jf. arkivoplysninger. Der etableres kølerum i 1959 og røgovn i 1965. Butikken og de 

tilhørende tilberednings/produktionsrum er løbende udvidet igennem alle årene og 

senest er naboejendommen inddraget med personalerum i tagetagen. 

  

Naboer har gennem årene påtalt gener i form af støj, røg og lugt. Der er løbende 

sket forbedringer, der har minimeret disse gener og de senere år har der været 

rimelig roligt omkring forretningen. 

  

Ved at forny den østlige del af produktionslokalerne er der skabt mulighed for en 

bebyggelse, der visuelt er en forbedring for området, herunder også mulighed for at 

få samlet de forskellige afkast. 

  

I området er der generelt 1½ etages facadebebyggelse. bebyggelse i vejskel mod 

Vinkelvej er derfor ikke usædvanlig for området. En bygningshøjde på 4,25-4,65 

meter placeret 10 meter syd for naboskel vurderes ikke at ændre lysforholdene på 

naboejendommen og dermed mindre betydende. 

  

Nuværende parkeringsareal med 9 p-pladser mod Vinkelvej bibeholdes og også 

opholdsareal/have til brug for lejligheden i stuen, Emilievej 15. 

  

De nuværende afkast er henholdsvis ca. 6 meter højt, ca. 3,5 meter højt og 

afsluttes lige over den flade tagflade. 

Fremtidig bliver al udsugning, dvs. fra varmt køkken mv. og afkast fra rygeovne 

samlet i 2 nye 6 meter høje afkast med jethætte og en lufthastighed på 8 m/s. 

Det påtænkte nyanlæg vurderes at være en forbedring, idet der med den anførte 

lufthastighed i afkast er mulighed for en god spredning/fortynding af luften.  

  

Fagcenteret vurderer, at ombygningsprojektet som helhed både visuelt og 

miljømæssigt er en forbedring i området. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Hvis der mod forventning viser sig, at afkast fra ventilationsanlæg, herunder fra 

røgovne giver anledning til gener for omboende, kan kommunen kræve yderligere 

afhjælpende foranstaltninger jf. miljøbeskyttelseslovens § 42. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles tilladelse til den ansøgte om- og tilbygning Emilievej 13-15 
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på vilkår, at de 2 ejendomme matrikulært sammenlægges. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Oversigtskort, luftfoto.pdf (dok.nr.7595/12) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.7593/12) 

Bemærkninger ved partshøring.pdf (dok.nr.7592/12) 

Kommentarer fra ansøger.pdf (dok.nr.7594/12) 
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17. Anmodning om igangsætning af planlægning for 

udstykning af 3 sommerhusgrunde i Bratten, Frederik shavn 

 

Sagsfremstilling  

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær har på vegne af ejeren ansøgt om 

principiel tilladelse til igangsætning af lokalplanlægning, der muliggør udstykning af 

en del af matr.nr. 14ck, Strandby By, Elling i 3 sommerhusgrunde. Arealet ligger 

ved Rugmarken.  

  

Det pågældende areal er beliggende i sommerhusområde, er omfattet af lokalplan 

FRE.18.01.01 og er beliggende i dennes område 2. Ifølge lokalplanens § 3.5 må 

delområde 2 ikke bebygges og kun anvendes til offentlige formål - det vil sige 

grønne områder og offentlige strandarealer. 

  

Såfremt arealet skal udstykkes, vil dette kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for 

arealet. 

  

Arealet ligger ca. i kote 2,5. Umiddelbart nord for arealet ligger et ubebygget areal 

på ca. 1 ha udlagt til samme formål. Arealet er ejet af Frederikshavn Kommune. 

Arealet er bevokset med bla. lyng, der er en beskyttet naturtype efter 

naturbeskyttelseslovens § 3, men da de lå i sommerhusområde før den 1/7 1992, 

gælder beskyttelsen alene for tilstandsændringer til landbrugsformål. 

Landinspektørfirmaet og ejer har igennem en længere årrække været i en dialog 

med ejerne af de omkringliggende ejendomme med henblik på at klarlægge, om 

der vil kunne opnås opbakning fra disse, til at der vil kunne foretages en udstykning 

af arealet. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Efter Planlovens § 48 gælder, at når en lokalplan eller en byplanvedtægt har udlagt 

en del af en ejendom til offentligt formål, kan ejeren forlange denne del af 

ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Dette gælder dog kun, hvis 

det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i 

overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme. 

Ejeren har p.t. ikke fremsat anmodning om overtagelse. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag på anmodningen om igangsætning af planlægning for 

udstykning af matr.nr. 14 ck, Strandby By, Elling i sommerhusgrunde 

• afslaget begrundes i, at arealerne vurderes at have et væsentligt rekreativt 

potentiale for sommerhusområdets funktion og at arealet har været udlagt 

som friareal for sommerhusområdet i over 40 år 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
 Åben sag  
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Bilag  

Matrikulær sag (dok.nr.69315/11) 

Oversigtskort (dok.nr.2221/12) 

Fotos fra arealet (dok.nr.2272/12) 
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18. Kystbadevand 2011 og 2012 

 

Sagsfremstilling  

Badevandsstationer og - kvalitet 

I 2011 har kystbadevandskontrollen omfattet undersøgelsen af 

badevandskvaliteten ved 31 badevandsstationer. Kontrollen er lovpligtig og udføres 

i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om badevand og badeområder. Fra i 

år er der, som krævet i bekendtgørelsen, udført statistisk beregning på 

undersøgelsesresultater fra de seneste 4 år. 

  

Undersøgelsen viste, at der for badesæsonen 2011 var 22 stationer med udmærket 

badevandskvalitet, 6 stationer med god badevandskvalitet, 2 stationer med 

tilfredsstillende badevandskvalitet og en station med ringe badevandskvalitet. Se 

bilag - badevandskvalitet for 2011.  

En forringelse af badevandskvaliteten forekommer især under kraftig regn, hvor 

både bidrag fra vandløb og især overløb af opspædet spildevand påvirker 

badevandskvaliteten.  

  

Der blev i februar udtaget en prøve, hvor der vinterbades ved Rønnerhavnen. 

Prøven viste, at kravværdierne var overholdt. 

  

Kildeopsporing 

Fordi Blå Flag stranden Sønderklit ved Lyngså, på grund af svingende 

badevandskvalitet, ikke opnåede Blå Flag i 2009 og 2011, blev det besluttet at 

firmaet Amphi-bac Aps i badevandssæsonen 2011 skulle udføre kildeopsporing 

ved Lyngså strand.  

Den endelige rapport er endnu ikke færdigskrevet; men undersøgelsen viser, at 

forurening stammer fra Korrebækken, der har sit udløb umiddelbart nord for 

badevandstationen ved Sønderklit. Belastningen ses kun under regn. En af kilderne 

er et afløb fra en mark, hvor der går kvæg hele sommeren. En anden kilde er et 

regnvandsafløb i Lyngså by. Regnvandsafløbet har afløb til en dam, der har afløb til 

Korrebækken.  

Kilde til det store indhold af tarmbakterier i regnvandsafløbet er p.t. ukendt. Amphi 

og Kloakforsyningen arbejder med at opspore kilden og hurtigst muligt få fejlen 

udbedret. 

  

Blå Flag 

Blå Flag ordningen, der omfatter både havne og badestrande, er ikke en del af den 

lovpligtige kystbadevandskontrol. Det er Center for Park og Vej, i samarbejde med 

Center for Teknik og Miljø, der administrerer Blå Flag i Frederikshavn Kommune. 

Det overordnede tilsyn med Blå Flag i Danmark har Friluftsrådet.   

  

Plan for 2012  

  

Skiltning og varsling 

Før badesæsonen, der begynder 1. juni 2012, skal der i nærheden af badestranden 

 
 Åben sag  
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opsættes informationsskilte, der beskriver badestranden (badevandsprofilerne) og 

angiver badevandskvaliteten. Desuden skal de badende advares mod en eventuel 

forureningssituation. Fx. når der under kraftig regn løber opspædet spildevand ud i 

nærheden af en badestrand. 

  

Badevandsstationer 

10 af de 31 badevandsstationer ønskes nedlagt. Det drejer sig om stationer, hvor 

en badevandsstation ligger tæt på en anden badevandsstation med samme 

badevandskvalitet eller hvor der ingen eller meget få badende er.  

Se bilag om forslag til nedlæggelse af badevandsstationer for sæson 2012 og frem. 

På kortbilaget er de badevandsstationer, der foreslås nedlagt markeret med gul 

farve. 

Badevandstationer kan kun nedlægges med Naturstyrelsens samt EU’s tilladelse.  

Nedlæggelse af 10 badevandsstationer vil give en årlig besparelse på 

prøveudtagning og analyser på ca. 20.000 kr.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Besparelse på ca. 20.000,00 kr. pr år. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

•         det anbefales overfor Naturstyrelsen og EU, at 10 badevandsstationer 

nedlægges for badesæson 2012 og fremover. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Badevandskvalitet 2011 kun med 2011 resultatertil PMU.xlsx (dok.nr.134705/11) 

Forslag til nedlæggelse 2012.og frem.docx (dok.nr.134704/11) 

kort med stationer (gul markering) der ønskes nedlagt.pdf (dok.nr.9405/12) 
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19. "Den grønne løber" - et forslag til overordnet bystruktur  

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byfond har sammen med Frederikshavn Boligforening og 

Boligforeningen Vesterport lavet projektet ”den grønne løber” hen over 2011. 

Projektet omhandler etablering af et grønt stiforløb mellem Nordbyen og Centrum.  

  

Projektet blev startet op i Frederikshavn Byfond med baggrund i Boligforeningen 

Vesterports kommende byggeri på Gl. Skagensvej, Frederikshavn. For at komme 

godt i gang med projektet, blev alle beboerforeninger og andre interessenter i 

området indkaldt til fællesmøde, hvor der var stor opbakning til ideen.  

  

På mødet var der enighed om, at beboere og andre interesserede skulle have 

mulighed for at komme med deres forslag og ideer. Derfor blev der den 27. august 

2011 opstillet telte i de seks delområder, som fremgår af folderen, hvor borgere og 

beboere i området fik mulighed for at komme med ideer til udvikling af de enkelte 

områder. Teltene var bemandet med repræsentanter fra boligforeningerne og 

byfonden.  

  

De tre foreninger har indsendt et samlet forslag for at få ideen om større 

sammenhæng mellem Nordbyen og Centrum - integreret i den fremtidige 

planlægning af området – og det gælder både trafikplanlægning, stisystemer og 

bystruktur.  I vedlagte folder fremgår den overordnede strategi for de enkelte 

områder. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

• projektet tages til efterretning og danner baggrund for fremtidige indsatser i 

området.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Folder.pdf (dok.nr.7226/12) 

Følgebrev.pdf (dok.nr.7224/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/887 
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20. Orienteringssag - Danish Crown, Sæby - Øget 

trafikbelastning 

 

Sagsfremstilling  

Miljøstyrelsen, Aarhus, behandler i øjeblikket en ansøgning om miljøgodkendelse 

af udvidelse af produktion på Danish Crown, Sæby. 

  

I den forbindelse forespørger Miljøstyrelsen om kommunens holdning til forøgelsen 

af trafikmængden i forbindelse med den ansøgte produktionsudvidelse. Brev fra 

Mijøstyrelsen, Aarhus, er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Den ansøgte produktionsudvidelse giver på hverdage anledning til en forøgelse af 

trafikmængden til og fra slagteriet: 

  

• i tidsrummet kl. 06 – 18 med 13 lastbiler til i alt 115 lastbiler/d 

• i tidsrummet kl. 18 – 22 med 10 lastbiler til i alt   15 lastbiler/d. 

  

Der ansøges desuden om forøgelse af antallet af produktionsdage på lørdage fra 

10 til 15 dage om året, samt mulighed for produktion på søndage i forbindelse med 

f.eks. konflikter på arbejdsmarkedet. 

Center for Teknik og Miljø har meddelt Miljøstyrelsen, at kommunen ikke har 

bemærkninger til den øgede produktionsudvidelse, for så vidt angår den anslåede 

forøgelse af trafikmængden til og fra slagteriet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til orientering. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Til orientering. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Høring vedrørende øget trafikbelastning på Søndre Ringvej - Miljøstyrelsen Århus (dok.nr.132675/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12636 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: PMU 
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21. Orienteringssag - Udledning af renset filtersky llevand fra 

Skagen Vandværk 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Forsyning A/S har fået en tidsbegrænset tilladelse til udledning af 

renset filterskyllevand fra Skagen Vandværk. Udledningen sker direkte til Kattegat. 

  

Filterskyllevandet vil gennemgå en behandling gennem et ACTIFLO-anlæg med 

efterfølgende sandfilteranlæg, før der sker udledning til Kattegat. Den beregnede 

årlige udledning til Kattegat er på 250.000 m3. 

  

Tilladelsen er tidsbegrænset, grundet indholdet af bly, cadmium, kviksølv og nikkel i 

det rensede filterskyllevand. Da disse stoffer er omfattet af bilag 3 i bekendtgørelse 

om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 

vandløb, søer eller havet, kan tilladelsen kun gives tidsbegrænset. 

  

Tidligere ville længden på tidsbegrænsninger typisk følge én eller flere 

Regionplanperioder. Da Regionplaner er afløst af vandplaner, er 

tidsbegrænsningen sat til at følge Vandplanperioderne.  

Tilladelse vil ikke blive udnyttet med det samme, da ACTIFLO-anlæg og 

sandfilteranlæg først skal leveres og etableres. Derfor er tidsbegrænsningen sat til, 

at følge udløb af 2. Vandplanperiode (2015-2021). 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

• orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Til orientering. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Tilladelse til direkte udledning af renset filterskyllevand fra Skagen Vandværk.pdf (dok.nr.6123/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/13169 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gihe 

 Besl. komp: PMU 
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22. Orienteringssag - offentliggørelse af 

husdyrmiljøgodkendelser på kommunens hjemmeside 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har indtil september 2011 lagt en elektronisk udgave af 

meddelte miljøgodkendelser til husdyrbrug ud på kommunens hjemmeside i 

forbindelse med, at afgørelsen er annonceret for offentligheden. Dette har været 

praksis også hos andre nordjyske kommuner. 

  

I forbindelse med omtale i TV2 Nord i slutningen af september 2011 af en 

landmand fra Aalborg Kommune, som fandt det risikabelt, at hans 

miljøgodkendelse blev offentliggjort med beredskabsplan og kort over placering af 

olietanke mv., valgte Frederikshavn Kommune i lighed med andre nordjyske 

kommuner at tage miljøgodkendelserne af hjemmesiden midlertidigt. 

  

Kommunen vil nu igen begynde at lægge miljøgodkendelser af husdyrbrug ud på 

kommunens hjemmeside. Dog vil den offentliggjorte miljøgodkendelse ikke 

indeholde beredskabsplan og kort over placering af olietanke mv. 

  

Beredskabsplanen og kortet vil dog fortsat være omfattet af reglerne om aktindsigt, 

hvorved enhver kan bede om at få tilsendt en kopi af dokumenterne. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

• sagen til orientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Tol orientering. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/12893 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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23. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanse r 

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Anmodning om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenæ vnets 

afgørelse om afslag på lovliggørende dispensation t il bibeholdelse af 

en sø i Frederikshavn Kommune af 16. januar 2012  

Advokatfirmaet har på vegne af klageren anmodet Natur- og 

Miljøklagenævnet om at genoptage sagen. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at genoptage sagen om afslag 

på lovliggørende dispensation til bibeholdelse af en anlagt sø i et 

beskyttet område på ejendommen Sølystvej 21 da der ikke er 

fremkommet nye væsentlige oplysninger i sagen.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 20 12 
Til efterretning. 

Paul Rode Andersen deltog ikke i punktet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

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

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


