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1. Ansøgninger om opstiling af vindmøller ved Tamho lt, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd vedtog på møde onsdag den 21. december 2011 

vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune. I vindmølletemaplanen 

udlægges 5 områder til vindmøller. Det ene af disse områder er placeret ved 

Tamholt på det vestlige side af motorvejen mellem Sæby og Frederikshavn ved 

rastepladsen ved Øksnebjerg. 

  

Byrådet besluttede desuden på mødet, at lokalplanlægning for vindmølleområdet 

ved Tamholt skal afvente undersøgelse af alternativ placering ved motorvejen i 

forståelse af, at der kun er areal til ét vindmølleprojekt ved Tamholt. 

  

Center for Teknik og Miljø har nu modtaget ansøgning om igangsætning af konkret 

planlægning for vindmøller ved Tamholt i det udlagte vindmølleområde og ved 

motorvejen. 

  

Det ene projekt er på 5 vindmøller med en totalhøjde på 131 m og er beliggende i 

det udlagte område til vindmøller. Det andet projekt indeholder 3 vindmøller med en 

totalhøjde på 149 m og er beliggende parallelt med motorvej E45 på tværs af det 

udlagte vindmølleområde. 

  

Herunder er fakta for de 2 projekter opstillet: 

  

Indhold 

Projekt i 

rammeområde 

Projekt ved 

motorvej E45 

Mølletype Siemens SWT-3.0-101 Siemens SWT-3.0-113 

Antal vindmøller 5 3 

Totalhøjde (m) 131 149 

Rotordiameter (m) 101 113 

Navhøjde (m) 79,5 92,5 

Harmoniforhold (navhøjde 

ift. rotordiameter 1:1,1< 

harmoniforhold < 1:1,35 

ifølge retningslinjer) 

OK – 1:1,27 

(rotor er ca. 27% større 

end navhøjde) 

OK – 1:1,22 

(rotor er ca. 22% større 

end navhøjde) 

Afstand mellem vindmøller 

(m) 

320 370 

Længde på møllerække (m) 1.280 740 

Produktion pr. år (MWh) 41.200 30.600 

Antal husstande 11.700 8.700 

Afstand til den sydligste del 

af Understed fra den 

nordligste mølle (m) 

850 1.450 

Afstand til motorvej E45 190 430 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/7327 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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Overholdelse af 

afstandskrav til naboer 

(4*totalhøjde) 

Ja Ja 

Overholdelse af støjgrænser 

– alm. støj 

Ja, ved støjreduceret 

mode ved mølle 3 og 4 

(mode 1) 

Ja 

Overholdelse af støjgrænser 

– lavfrekvent støj 

Ja Ja 

Overholdelse af 

retningslinjer for 

skyggegener 

Ja, på nær ved 7 

ejendomme. Der 

etableres skyggestop 

på møllerne 

Ja, på nær ved 3 

ejendomme. Der 

etableres skyggestop 

på møllerne 

Lodsejeraftaler Ja Nej, der kun aftale på 2 

ud af 3 ejendomme 

Hensyntagen til §3 område Ja, mølle 3 placeres 

lige uden for 

overdrevsareal 

Ja 

Serviceveje Kan etableres uden at 

være i konflikt med 

Naturbeskyttelsesloven 

Kan etableres uden at 

være i konflikt med 

Naturbeskyttelsesloven 

  

Sammenligning af projekterne  

Der er en lang række parametre, som kan sammenlignes ved de 2 projekter, men 

overordnet adskiller projekterne sig ved antallet af vindmøller og totalhøjden samt 

en væsentlig forskel i produktion. 

  

I relation til vindmølletemaplanen og de udlagte vindmølleområder har der gennem 

planprocessen været politisk fokus på, at såvel de eksisterende som nye 

vindmølleområder udnyttes optimalt således, at der opnås størst mulig effekt i de 

udlagte vindmølleområder. Projektet med de 5 vindmøller har en væsentlig større 

produktion på 41.200 MWh pr. år sammenlignet med projektet med de 3 vindmøller, 

hvor produktionen er 30.600 MWh pr. år. 

  

Vindmølleantallet og størrelsen har indflydelse på den visuelle opfattelse af 

projekterne. Hvor projektet med de 3 vindmøller vil have en kortere udstrækning i 

landskabet og en større synlighed i større afstand fra vindmølleområdet, vil 

projektet med de 5 vindmøller have en større udstrækning, men en mindre 

synlighed på afstand. Rotationshastigheden vil desuden være forskellig med færre 

rolige omdrejninger ved de 3 større vindmøller i forhold til de 5 vindmøller. Samtidig 

er der en forskel på 600 m i afstanden fra den nordligste vindmølle i begge projekter 

til den sydligste del af Understed by (850 m >< 1.450 m). 

  

Begge projekter overholder krav til støj og skygge, og der er taget hensyn til § 3 

områder ved Tamholt. Ingen af de 2 projekter forventes at være i konflikt med 

afstandskrav til motorvejen. 

  

En væsentlig faktor i realiseringen af projekterne er, om der foreligger 

lodsejeraftaler fra ejerne af ejendommene, hvor de enkelte vindmøller skal opstilles, 
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idet det er en forudsætning for, at der kan opstilles en vindmølle på det 

omhandlende areal. 

  

Der er indgået lodsejeraftaler med alle lodsejere i projektet med de 5 vindmøller 

løbende til medio 2014 og medio 2016, og projektet kan derfor realiseres, så snart 

den konkrete planlægning for området er vedtaget. 

  

Anderledes ser det ud for projektet med de 3 vindmøller, idet der her kun er indgået 

lodsejeraftale med de 2 af de 3 ejere af ejendommene. Den sidste lodsejer har 

indgået lodsejeraftale i forhold til projektet med de 5 vindmøller og er derfor 

interessent i dette projekt. Det er muligt at planlægge for opstilling af de 3 

vindmøller, men det er kun de 2 vindmøller, som kan opstilles efter planen. Den 3. 

vindmølle kan måske opstilles efter udløbet af lodsejeraftalen for projektet med de 5 

vindmøller, såfremt lodsejer ønsker at indgå en aftale med projektejerne af projektet 

med de 3 vindmøller. 

  

Med udgangspunkt i manglen af den sidste lodsejeraftale har ansøger til projektet 

med de 3 vindmøller indsendt et alternativt projekt, som dækker ejendommene, 

hvor der er indgået lodsejeraftale. Projektet udelukkes dog allerede ved 

opstillingsmønstret, idet vindmøllerne er opstillet i en trekantet, der går imod 

retningslinjerne i vindmølletemaplanen, som redegør for, at vindmøller skal placeres 

i en ubrudt ret linje med samme indbyrdes afstand. 

  

Centrets vurdering af projekterne  

Ud fra ovenstående betragtninger anbefaler Center for Teknik og Miljø, at der 

igangsættes konkret planlægning for projektet med de 5 vindmøller. 

  

Alle krav til afstand, støj og skygge er overholdt. Produktionen er ca. 35% større for 

projektet ved de 5 vindmøller, og der foreligger lodsejeraftaler med sikkerhed for, at 

projektet kan realiseres. 

  

Afstanden til Understed er 600 m mindre end for projektet med de 3 vindmøller, 

men afstandskravet til nabobeboelser er så rigeligt overholdt (= 4*totalhøjden = 524 

m), idet afstanden fra den nordligste mølle til den sydligste del af Understed er 850 

m. Det er muligt at reducere i antallet af vindmøller i projektet med de 5 vindmøller, 

hvis afstanden til Understed vægtes højt. En reduktion af vindmøller får dog 

konsekvens for den samlede el-produktion i området. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der igangsættes detaljeret planlægning for vindmøller ved Tamholt ifølge 

projektet med de 5 vindmøller i det allerede udlagte rammeområde til 

vindmøller. Valget begrundes med den væsentlige større produktion ved 

dette projekt, og at der foreligger lodsejeraftaler 

• ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag, indeholdende lokalplan og 

VVM. Kommunen er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplantillæg og 

miljøvurdering 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde 

indstillingen. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

3 vindmøller - ansøgning.pdf (dok.nr.21448/12) 

5 vindmøller - ansøgning.pdf (dok.nr.21449/12) 

Tamholt_A4_200212.pdf (dok.nr.21499/12) 

Tamholt_A4_20000.pdf (dok.nr.21496/12) 
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2. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Kvisse l 

Brænding, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd vedtog på møde onsdag den 21. december 2011 

vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune. I vindmølletemaplanen 

udlægges 5 områder til vindmøller. Det ene af disse områder er placeret ved 

Kvissel Brænding op ad banelegemet mellem Frederikshavn og Kvissel. 

  

Center for Teknik og Miljø har nu modtaget en ansøgning om igangsætning af 

konkret planlægning for vindmøller ved Kvissel Brænding. I skemaet herunder er 

fakta for projektet opstillet: 

  

Indhold Projekt 

Mølletype VESTAS V90-2.000 

Antal vindmøller 3 

Totalhøjde (m) 125 

Rotordiameter (m) 90,0 

Navhøjde (m) 80,0 

Harmoniforhold (navhøjde ift. rotordiameter 

1:1,1< harmoniforhold < 1:1,35 ifølge 

retningslinjer) 

OK – 1:1,125 (rotor er ca. 12,5% 

større end navhøjde) 

Afstand mellem vindmøller (m) 323 

Længde på møllerække (m) 646 

Produktion pr. år (MWh) 18.400 

Antal husstande 5.300 

Afstand til jernbane (m) 135 

Afstand til den østligste del af Kvissel fra 

den vestligste mølle (m) 

1.250 

Overholdelse af afstandskrav til naboer 

(4*totalhøjde) 

Ja, på nær til en lodsejer, der 

bliver medejer af projektet 

(afstand på 475 m til mølle) 

Overholdelse af støjgrænser – alm. støj Ja 

Overholdelse af støjgrænser – lavfrekvent 

støj 

Ja 

Overholdelse af retningslinjer for 

skyggegener 

Ja, på nær ved 2 ejendomme. 

Der etableres skyggestop på 

møllerne 

Lodsejeraftaler Ja og erklæring om medejerskab 

fra lodsejer, der ligger inden for 

afstandskravet på 4*totalhøjden 

Hensyntagen til §3 område Ja 

Serviceveje Kan etableres uden at være i 

konflikt med 

Naturbeskyttelsesloven 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/311 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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Centrets vurdering af projektet  

Ud fra ovenstående betragtninger anbefaler Center for Teknik og Miljø, at der 

igangsættes konkret planlægning for vindmøller ved Kvissel Brænding. 

  

Det ansøgte projekt overholder retningslinjerne i vindmølletemaplanen og er 

placeret i det udlagte vindmølleområde til vindmøller ved Kvissel Brænding. 

  

Alle krav til afstand, støj og skygge er overholdt. Afstanden til jernbanen er afklaret 

med Banedanmark, og der foreligger lodsejeraftaler. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der igangsættes detaljeret planlægning for vindmøller ved Kvissel 

Brænding i det udlagte rammeområde til vindmøller 

• ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag, indeholdende lokalplan og 

VVM. Kommunen er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplantillæg og 

miljøvurdering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Et fletal tiltræder indstillingen. 

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Bilag  

Ansøgning om vindmøller ved Kvissel Brænding (dok.nr.16909/12) 

Kvissel_brænding_A4_210212.pdf (dok.nr.21506/12) 

Kvissel_Brænding_A4_20000.pdf (dok.nr.21509/12) 
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3. 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.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. december 2011 at udsætte 

sagen, jf. vedlagte bilag.  

  

På baggrund af denne beslutning vil udvalget blive præsenteret for et oplæg, der 

indeholder en række forslag til indsatser, der kan imødekomme de udfordringer, 

som kommunen står overfor.  Udfordringerne vedrører erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet.  

  

Indsatserne vil have særlig betydning for bolig- og bosætningsområdet samt 

dagliglivet, og dermed bidrage til at gøre kommunen mere attraktiv at besøge og bo 

i.   

  

Oplægget vil omhandle følgende indsatsområder: 

  

• rammer for velfærd herunder de fire vækstspor  

• natur, sundhed og friluftsliv  

• bymiljø og sundhed 

• infrastruktur 

• samarbejde og sammenhængskraft 

• fundraising 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

• Plan- og miljøudvalget drøfter, hvordan forslagene til indsatser fremadrettet 
skal bidrage til at imødekomme de beskrevne udfordringer 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Forvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgets diskussion en opsamling, der 

forelægges på næste møde. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Sammenfatning fra byrådsseminar i juni 2011 (dok.nr.127371/11) 

Sammenfatning Byrådsseminar med dato (dok.nr.125575/11) 

Datastorm.pdf (dok.nr.22404/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. marts 2012 Side 15 af 80 

 

4. Forslag til lokalplan SAE.B.07.02.01 og kommunep lantillæg 

09.08 - Boligbebyggelse ved Østkystvejen, Voerså 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2011, at 

principgodkende, at et landzoneareal som tilgrænser Voerså by, skal overføres til 

byzone med mulighed for boligbebyggelse og på den baggrund foreligger nu et 

lokalplanforslag for området.  

  

Lokalplanområdet omfatter én parcel på i alt 4.775 m2 og er i dag registreret som 

ubebygget frijord. 

  

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at arealet kan anvendes til helårsboligformål. 

  

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Kommuneplanens rammer og der er derfor 

udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen, som overfører området fra landzone til 

byzone med en anvendelse til boligområde. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forsaget til 

kommuneplantillæg, 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 Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til 

lokalplan SAE.B.07.02.01 og kommuneplantillæg nr. 09.08 -  

Boligbebyggelse  ved Østkystvejen, Voerså, udsendes i offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Lokalplanforslag SAE.B.07.02.01 Boligbebyggelse ved Østkystvejen, Voerså - 20120224_SAE-B-07-02-

01.pdf (dok.nr.21688/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7101 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Forslag til lokalplan FRE.E.02.05.01 - Erhvervso mråde til 

butiksformål ved Grundtvigsvej, Elling 

 

Sagsfremstilling  

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

dagligvarebutik på Grundtvigsvej kan søges realiseret indenfor rammerne af 

lokalcenter Elling med mindre arealmæssig udvidelse samt at ansøger forestår 

udarbejdelsen af ny lokalplan. På mødet den 8. november 2011 besluttede 

udvalget endvidere, at ejendommen Grundtvigsvej 76 delvis kan inddrages i 

lokalcenter Elling med henblik på placering af dagligvarebutik. 

  

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med bygherre, udarbejdet forslag til 

lokalplan FRE.E.02.05.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.31.  

  

Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Elling by mellem Grundtvigsvej og 

Skagensvej. Området ligger ud til en rundkørsel ved Skagensvej/Grundtvigsvej og 

vejbetjenes fra to sider af Grundtvigsvej. Det samlede lokalplanområde udgør 

13.500 m2 og er beliggende i byzone. 

  

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en ny 

dagligvarebutik, som sammen med de øvrige funktioner placeres omkring et 

centralt beliggende parkeringsområde. 

  

Området omfatter i dag et tankanlæg med kiosk, pizzeria, bilvask, TDC-station og 

en enkelt beboelsesejendom. Det er en forudsætning for etablering af 

dagligvarebutikken, at beboelsesejendommen nedlægges. TDC-stationen er en 

regional station, der ikke umiddelbart kan flyttes, og indgår derfor i den samlede 

indretning af det fremtidige centerområde. 

  

Ansøger ønsker, at der opsættes 3 pyloner på hver 8 meters højde med logoer for 

lokalcentrets virksomheder samt benzinpriser etc., jf. kortbilag B i 

lokalplanforslaget. Pylonerne er visualiseret i bilaget. Pylonerne ønskes belyst med 

spotlights. Center for Teknik og Miljø vurderer, at på grund af landskabelige hensyn 

bør den 8 meter høje pylon ved rundkørslen flyttes hen i umiddelbar nærhed af 

bygningerne (maksimalt 5 meter fra bygningen) samt at pylonens højde bør 

reduceres til maksimalt de nærliggende bygningers højde. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 

begrundes med, at der ikke er væsentlige miljømæssige påvirkninger. 

Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med 

offentliggørelsen af lokalplanen. 

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3965 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 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 Lokalplan 

FRE.E.02.05.01 – Erhvervsområde til butiksformål ved Grundtvigsvej og 

kommuneplantillæg nr. 09.31 udsendes i offentlig debat 

• pylonen ved rundkørslen flyttes hen i umiddelbar nærhed af bygningerne 

og at dens højde reduceres til maksimalt bygningernes højde 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

FRE.E.02.05.01, PMU06.03.12.pdf (dok.nr.19753/12) 

Tidligere beslutninger.pdf (dok.nr.19758/12) 

Viz. af pylon_ Fakta Elling.pdf (dok.nr.19870/12) 
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6. Supplerende hørring af lokalplan FRE.CE.10.35.02  - 

Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. oktober 2012, at man ønskede 

fremlagt et revideret lokalplanforslag, der dels udlægger konkrete byggefelter, der 

tager hensyn til naboforholdene og dels præciserer tidsmæssige begrænsninger på 

anvendelsen af vejadgangen til Abildvej under hensyntagen til skoletider. 

  

Center for Teknik og Miljø har efter forhandlinger med bygherre revideret 

lokalplanen, således at der er indarbejdet et ubebyggeligt areal, jf. lokalplanens 

kortbilag 2. Arealet udgør en skiftevis 10 m og 20 m bred zone i lokalplanområdets 

østlige del, og sikrer dermed, at der vil være afstand af minimum henholdsvis10 m 

og 20 m mellem bebyggelsen og østskel.  

  

Derudover er der ændret følgende i forhold til planforslaget: 

• Der er indføjet en 5 m bred beplantet støjvold langs lokalplanens østlige 

grænse. 

• Vejadgangen til Abildvej er flyttet mod vest, så den ligger vest for 

støjvolden. 

• Vejbredden på vejen f-g er reduceret til 5 m (ensrettet vej fra 

lokalplanområdet til Abildvej). 

• Lokalplangrænsen er ændret, så den eksisterende private fællesvej 

beliggende på matr. 54 holdes uden for lokalplanområdet. 

• I lokalplanens afsnit om trafik er det indføjet, at der skal foretages skiltning 

med begrænsning i anvendelsen af vejadgangen til Abildvej under hensyn 

til skoletider. 

  

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. februar 

2011 til den 6. april 2011. Center for Teknik og Miljø modtog 33 indsigelser i 

offentlighedsfasen. Indsigelserne omhandler hovedsageligt bebyggelsens placering 

og højde mod boligområdet mod øst samt vejadgangen til området fra Abildvej. Der 

blev i tilknytning til dagsordenen til mødet den 4. oktober 2011 udarbejdet et 

indsigelsesnotat.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• lokalplan FRE.CE.10.35.02 – Centerområde ved Flade Engvej og 

kommuneplantillæg nr. 09.21 udsendes i 14 dages supplerende høring 

med de ændringer vedrørende bebyggelsesforhold og vejforhold mv. der 

fremgår ovenstående sagsfremstilling 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

Et lokalplanforslag for området skal have som forudsætning, at der ikke er 

vejadgang mod Abildvej samt at der udlægges byggefelter mod vest med en 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10523 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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max.højde på 10.5 m. 

  

Fraværende: Erik Sørensen.  

 
Bilag  

Tidligere beslutninger.pdf (dok.nr.19398/12) 

Indsigelsesnotat lp FRE CE 10 35 02.pdf (dok.nr.99721/11) 

Kommuneplantillæg 09.21, PMU06.03.12.pdf (dok.nr.22266/12) 

Lokalplan FRE.CE.10.35.02, PMU06.03.12.pdf (dok.nr.22265/12) 
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7. Forslag til lokalplan SKA.C.03.06.01- Centerområde ved Chr. 

X´s Vej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

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

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 31. januar 2012 fremlægger 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/6887 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Center for Teknik og Miljø revideret forslag til lokalplan, der adskiller sig fra det 

foregående på følgende punkter: 

• byggefelt a - vist på kortbilag 2 - er reduceret, så det fremgår at 

jernbanesidesporet til Skagen havn kan opretholdes 

• bestemmelserne om byggeriets anvendelse, placering og omfang er 

præciseret således, at det tydeligt fremgår, at der kun kan etableres én 

dagligvarebutik med et maksimalt butiksareal på 1500 m2 

• bestemmelserne om udlæg og adgang til at parkeringspladser er ændret 

• bestemmelsen om etablering af skiltemur imod Chr. X´s Vej er ændret 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Plan- og Miljøudvalget anbefaler til 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 6. marts 2012  
John Christensen og Jens Hedegaard Kristensen tiltræder indstillingen dog 

således, at der ikke tillades en benzintank. 

Pia Karlsen og Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

John Christensen begærer sagen i byrådet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Byrådsbeslutning af 22.06.2010, Planlægning for dagligvarebutik (dok.nr.9406/12) 

Lokalplanforslag SKA.C.03.06.01 PMU den 6.03.2012 (dok.nr.22185/12) 
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8. 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 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 på 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Lodsejer indenfor lokalplanområdet har gennem advokat henvendt sig til 

formanden for Plan- og Miljøudvalget med anmodning om færdiggørelse af 

lokalplanen. 

  

Endvidere foreligger erklæring underskrevet af Skagen Handelsstandsforening, 

Foreningen By og land og Skagen Erhvervsforening samt bemærkninger 

vedrørende Masterplanen.  

  

Kopi af de tre dokumenter vedlægges dagsordenen. 

  

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/1144 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: JOGE 

 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 

Lokalplan SKA.C.03.08.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.06 vedtages 

endeligt med de ændringer, der fremgår af Fagcenterets indsigelsesnotat 

dat. den 24. januar 2012 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fravæende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat (dok.nr.22943/12) 

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) 

Brev med skitser.pdf (dok.nr.13994/12) 

Bemærkninger fra Skagen Handelsstandsforening, Foreningen By- og Land, samt Skagen 

Erhvervsforening (dok.nr.21589/12) 

Bemærkninger vedr. Masterplan Skagen.pdf (dok.nr.22173/12) 
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9. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.O.11.13.01 -  

Toftegården, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Den 25. januar 2011 blev lokalplanforslag FRE.O.11.13.01 taget af byrådets 

dagsorden, da det netop var konstateret, at der var skimmelsvamp i Toftegårdens 

stuehus. Efterfølgende er der udført undersøgelser for fugt og skimmelsvamp. 

Undersøgelserne viser, at der er omfattende angreb heraf. Boligkommissionen har 

været inde i sagen og efter indstilling fra denne, har byrådet den 21. december 

2011 besluttet, at der skal ske kondemnering på følgende vilkår: 

  

Lokalplanens formålsbestemmelse præciseres, således at det vil fremgå, at det vil 

være muligt for kommunen, at meddele særlig tilladelse til nedrivning af 

eksisterende bygninger på ejendommen, og at lokalplanens 

udstykningsbestemmelser udtages af planen, således at der kan ske udstykning fra 

ejendommen uden krav til grundstørrelser. 

  

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. oktober til den 1. 

december 2010. Center for Teknik og Miljø modtog 3 bemærkninger i 

offentlighedsfasen, som primært omhandler tilkørselsforhold samt opførelse af 

ridehal på området. Der er i tilknytning til dagsordenen udarbejdet et 

indsigelsesnotat. 

  

I forhold til lokalplanforslaget er der i den endelige lokalplan (foruden ovenstående) 

indføjet en bestemmelse, som sikrer, at der i et 12 meter bredt bælte over den 

olieledning, som er placeret i den sydlige del af lokalplanområdet, ikke opføres 

bygninger, træer, buske mv.  

  

Lokalplanområdet har vejadgang fra Toftegårdsvej og er omgivet af eksisterende 

bebyggelse. Foruden de eksisterende bygninger, åbner lokalplanen mulighed for 

opførelse af en ridehal samt mindre udbygninger. Disse bygninger må samlet 

udgøre maks. 1500 m2. Ridehallens højde må ikke overstige 8,5 meter og mindre 

udbygningers højde må ikke overstige 6,5 meter. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

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

FRE.O.11.13.01 vedtages endeligt med indsigelsesnotat af 20. december 

2010 samt ovenstående ændringer som vilkår for kondemnering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/18510 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indsigelsesnotat, lp.FRE.O.11.13.01.pdf (dok.nr.15525/12) 

FRE.O.11.13.01-PMU06.03.12.pdf (dok.nr.21146/12) 
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10. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.05.01 og 

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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Fra bygherren foreligger ændret forslag til bebyggelsens højde og adgangsforhold. 

  

Det oprindelige lokalplanforslag muliggør en bebyggelseshøjde på max. 10,5 meter 

målt fra et fastlagt niveauplan i kote 3,3 mål i DVR90 svarende til grundens niveau 

ved Vestre Strandvej. 

  

Bebyggelsens højde foreslås nu reduceret således: 

  

• boligmoduler mod Vestre Strandvej max. højde 9,5 meter – 2x4 stk. 

• boligmoduler langs Hans Baghs Vej max. højde 8,5 meter – 4 stk. 

• boligmoduler langs Fabriciusvej fra max. 9,5 meter til max. 7,5 meter for 

sidste modul med gavl mod Jens Fages Vej – i alt 5 stk. 

  

Det vil sige en reduktion af bebyggelsens højde fra 1,0 meter til 3,0 meter. Alle 

fastlagte højder måles fra det oprindelig fastlagte niveauplan i lokalplanforslaget 

dvs. kote 3,3. 

  

Alternativt er bebyggelsen foreslået udført med fladt tag og en max. højde for hele 

bebyggelsen på 8,5 meter også målt fra forannævnte niveauplan. 

  

Den reducerede højde kompenseres ved en forlængelse af bebyggelsen mod Jens 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10569 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fages Vej, og den her placerede indkørsel til bebyggelsen fra Fabriciusvej flyttes 

således, at der i stedet bliver indkørsel til bebyggelsen fra parkeringspladsen ved 

Vestre Strandvej mellem de to bygninger mod denne vej. 

  

Det er Fagcenterets vurdering, at bebyggelsen med den påtænkte graduering af 

højden fra syd mod nord er søgt tilpasset nabobebyggelsen. Max. tilladt højde for 

bebyggelse i Vesterby er 7,5 meter lig den højde det nærmest beliggende 

nybyggeri reduceres til. 

  

Bygherren har med de 2 påtænkte ændringer søgt at imødekomme indsigelser 

mod byggeriet for så vidt angår højden og adgangsforholdene. 

  

Bebyggelse med fladt tag kan Fagcenteret ikke anbefale. Et sådant arkitektonisk 

udtryk er fremmed for byggestilen og miljøet i Skagen. 

  

Til de vedhæftede bilag med visualisering af bebyggelsen skal tilføjes, at det 

nordvestligste boligmodul ved Jens Fages Vej er vist med højden 8,5 meter og ikke 

kun 7,5 meter, som er den højde, det påtænkes udført med.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• reducerede højder fra 9,5 til 7,5 meter og ændret vejadgang som anført i 

supplerende sagsfremstilling godkendes og indarbejdes i lokalplanen. 

Sagen genoptages med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Udvalget er indstillet på, at der bygges boliger i området, idet udvalget konstaterer, 

at Karstensens skibsværft ved en overholdelse af sine miljøgodkendelser ikke vil 

blive påvirket af en etablering af boliger på Lillestrand. 

Samtidig anerkendes den ændrede vejadgang. 

Der optages forhandling med bygherre omkring højderne, hvorefter sagen 

genoptages. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
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) 

Visualisering af ændret forslag.pdf (dok.nr.22172/12) 

Ændret bebyggelsesplan.pdf (dok.nr.23054/12) 
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11. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.F.11.08.01 og 

kommuneplantillæg 09.40 - Udvidelse af Ålbæk Havn 

 

Sagsfremstilling  

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

22. februar 2012 været fremlagt til offentlig debat. 

  

Der er kun indkommet enkelte bemærkninger til planforslagene og Center for 

Teknik og Miljø har beskrevet og kommenteret indsigelserne i indsigelsesnotat, 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.F.11.08.01 og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.40 vedtages 

med de ændringer, som foreslået i indsigelsesnotatet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

- Lokalplan_endelig_Ålbæk Havn.PMU 060312.pdf (dok.nr.21900/12) 

- Ålbæk Havn KP-tillæg_endelig_PMU060312.pdf (dok.nr.21899/12) 

Indsigelsesdokument.  (dok.nr.21712/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/186 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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12. For-offentlighedsfase, lokalplan for byudviklin g og 

havneudvidelse i Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Det er besluttet, at der skal iværksættes en for-offentlighedsfase forud for 

udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet på Sdr. Ringvej, kaldet 

”Fabriksgrunden” samt udvidelse af Sæby Havn.  

  

Udgangspunktet for udformningen af byudviklingsområdet er ”Havneøen”, som var 

en af tre løsningsmodeller i den proces for udvikling af området omkring havnen, 

som pågik i 2009. 

I det oprindelige debatmateriale var der skitseret 2 løsningsmuligheder for udvikling 

af ”Fabriksgrunden”, Havneøen og Havneholmen.  

Med baggrund i bemærkninger fra Miljøcenter Århus om, at bestemmelserne 

vedrørende kystnærhedszonen gør det vanskeligt at etablere nyt land i søterritoriet, 

hvilket gør sig gældende for realisering af Havneholmen, blev denne fravalgt. 

  

Lokalplanområdet støder direkte op til den nye lokalplan for Sæby Havns område, 

og omfatter udover hele erhvervsområdet på Sdr. Ringvej, desuden et nyt 

havneafsnit i søterritoriet mod syd/øst. Lokalplanområdet udgør samtidig et areal i 

søterritoriet ud for boligbebyggelsen på Sønderstrand, som er tiltænkt en ny 

sandstrand, evt. med en lagune. 

  

Ejer af ”Fabriksgrunden” har gennem en periode arbejdet sammen med lokale 

arkitektfirmaer om udarbejdelse af et samlet oplæg til udvikling af erhvervsområdet. 

Resultatet er blevet Havneøen ”Kanalbyen”. 

  

Langs Sdr. Ringvej påtænkes etableret en nord-sydgående kanal, der supplerende 

med en øst-vestgående kanel, der opdeler Havneøen i 2 dele.  

På den vestlige del langs kanalerne tænkes opført karrébebyggelse i 3-4 etager og 

langs vandkanten punkthuse i op til 5 etager både på ”Fabriksgrunden” og det 

tilgrænsende kommunale areal. 

  

I karrébebyggelsens stueetage forventes etableret omkring 1.400 m2 erhverv i form 

af detailsalg, cafe mv. I karrebebyggelsen i øvrigt udlejningsboliger, ca. 90 

lejligheder. I punkthusene samlet ca. 12.000 m2 ejerlejligheder. Stuetagen 

påtænkes generelt anvendt til parkering og anden ikke boliganvendelse. 

  

Projektet er tænkt realiseret i etaper startende med karrebebyggelsen, herefter 

punkthusene på ”Fabriksgrunden” og endelig til sidst punkthusene på det 

kommunale areal. Herefter udgraves kanaler på ”Fabriksgrunden” og overskudsjord 

herfra bruges til strandareal sydøst for området.  

  

Projektforslaget forholder sig loyalt til ideen med Havneøen, endda suppleret med 

endnu et kanalstykke med forbindelse til lystbådehavnen. 

Der påtænkes en for Sæby relativ høj bebyggelse, der til gengæld giver mulighed 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2169 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU 
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for åbenhed og for lyst til gennemgang og ophold. Der er relativ åbne gårdrum inde 

i karreerne, pladsdannelse og promenader langs havnekaj og kanaler. 

  

Projektets størrelse betinger som ejer anfører etapeopdeling. Kanalernes 

realisering er placeret tidsmæssigt relativt sent. Der bør i det videre forløb søges 

sikret, at kanalerne etableres så tidligt som muligt også af hensyn til 

attraktionsværdien heraf i relation til realisering af punkthusene (ejerlejligheder). 

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet en folder til offentliggørelse i forbindelse 

med for-offentlighedsfasen. Folderen omhandler projektide ”Kanalbyen” i 

sammenhæng med havneudvidelsen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• vedlagte folder offentliggøres i forbindelse med for-offentlighedsfasen. 

• for-offentlighedsfasen afholdes i perioden fra den 28. marts til den 18. april 

2012 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget forudsætter, at kanaler og byggeri følges ad. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Debatfolder.pdf (dok.nr.22899/12) 
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13. Resultatet af foroffentlighedsfasen og igangsæt ning af 

udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Skagens Mu seum  

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af beslutning på Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2012 

har der, med baggrund i de fire udarbejdede skitseprojekter for renovering og 

udvidelse af Skagens Museum, været gennemført en foroffentlighedsfase fra den 

25. januar til den 13. februar 2012, ligesom der har været afholdt et offentligt møde 

på Skagen kulturhus, Kappelborg den 31. januar 2012.  

  

Foroffentlighedsfasen har afstedkommet 23 indsigelser/ bemærkninger, som det 

fremgår af indsigelsesnotat af februar 2012. Indsigelsesnotatet indeholder et 

resumé af de indkomne indsigelser tilføjet Center for Teknik og Miljø og Skagens 

Museums bemærkninger hertil. 

  

Nogle af indsigerne peger på, at et indsendt skitseprojekt fra en lokal skagbo bør 

danne baggrund for et nyt lokalplanforslag. Af de øvrige indsigere, der har forholdt 

sig til de fire fremlagte projekter, peges der på model 1 som grundlag for et nyt 

lokalplanforslag.  

  

Center for Teknik og Miljø har i forlængelse af foroffentlighedsfasen iværksat et 

arbejde med henblik på afklaring af parkeringsforholdene og trafikafviklingen 

omkring museet. Arbejdet vil desuden omfatte stillingtagen til behovet for yderligere 

skiltning til museet. Resultatet af dette arbejde forventes at foreligge samtidig med 

det nye lokalplanforslag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der igangsættes udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for Skagens 

Museum på grundlag af det udarbejdede skitseprojekt model 1. Ansøger 

forestår udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Afklaring af parkerings- og 

trafikafviklingsforholdene medtages i lokalplanprocessen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan kun tiltræde model 1 under 

forudsætning af, at tilbygningen mest muligt tilpasser sig det oprindelige 

arkitektoniske udtryk i Plesnerbygningen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Gl. Dagsordenpunkt (dok.nr.21346/12) 

Q and A Skagens Museums byggeprojekt.pdf (dok.nr.21364/12) 

Indsigelsesnotat Foroffentlighedsfase. Med bemærkninger.pdf (dok.nr.21365/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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14. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 

 

Sagsfremstilling  

Region Nordjylland har vedtaget et forslag til Regional Udviklingsplan, som er 

udsendt i offentlig høring indtil 16. marts 2012. 

  

Den regionale udviklingsplan er en overordnet strategi og vision for Nordjyllands 

fremtid. Planen skal ses som en overordnet paraply, der spænder over en række 

temaområder såsom erhverv, uddannelse, infrastruktur, kultur, natur m.m.  

  

Planen hænger tæt sammen med andre strategier som f.eks. Vækstforums 

erhvervsudviklingsstrategi, Vækstforums virksomhedsret-tet innovationsstrategi og 

Beskæftigelsesrådets beskæftigelsesstrategi. 

  

Forslaget bygger videre på visionerne fra den første regionale udviklingsplan fra 

2008 med titlen Mulighedernes Nordjylland – fra udkant til forkant med kreativitet 

og kompetence. Her var der særligt fokus på med særlig fokus på kompetenceløft, 

kreative og strategiske alliancer, digital og trafikal forbundenhed samt 

globalisering.I dette forslag fokuseres der på 5 centrale indsatsområder, som er: 

  

Det innovative Nordjylland  

Udvikling af en kultur, som tilskynder til, at nordjyderne agerer innovativt. Vi skal 

turde tænke nyt og på tværs, vi skal arbejde systematisk med innovation og 

inddrage borgernes behov, både når det drejer sig om udviklingen af nye produkter, 

processer og organisationsformer 

  

Det kreative Nordjylland  

Uddannelse og kompetenceudvikling skal tilbydes og modtages af borgerne 

gennem hele livet. Den livslange læring skal baseres på lyst og evne. Udbuddet af 

kompetence skal modsvare behovet for arbejdskraft i den private og offentlige 

sektor 

  

Det forbundne Nordjylland  

Nordjylland skal være endnu bedre forbundet både trafikalt og digitalt på det 

interne, nationale og globale plan, og udnytte sin position som port til Norden og 

det nordatlantiske område. Borgerne skal på en klimavenlig måde kunne komme 

hurtigt mellem bolig og arbejde. 

  

Det attraktive Nordjylland  

Naturen, kulturen og de attraktive bymiljøer i landsdelen skal være med til at 

fastholde og stimulere bosætningen og tiltrække arbejdskraft til de forskellige egne i 

Nordjylland samt tiltrække turister og besøgende. Aktørerne på området skal 

udvikle et højt niveau af kvalitet, aktivitet, kreativitet og nydelse med fokus på 

gæstfrihed, synlighed og oplevelse. 

  

Det grønne Nordjylland  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1387 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: BEJO 

 Besl. komp: PMU 
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Nordjyllands skal være et internationalt eksperimentarium for energi og 

klimaløsninger. Energiforsyningen i Nordjylland skal i udpræget grad komme fra 

vedvarende energikilder. Udviklingen og indfasningen af de vedvarende 

energikilder skal ske i et samarbejde mellem offentlige myndigheder, 

videninstitutioner og det nordjyske erhvervsliv. 

  

Det er Center for Udvikling og Erhvervs opfattelse, at indholdet i forslaget til den 

regionale udviklingsplan for Region Nordjylland 2012 er et godt afsæt for det 

fremtidige samarbejde om udvikling af Nordjylland og dermed også Frederikshavn 

kommune, herunder kommunens fire centrale vækstspor. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at 

• Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor byrådet, at Frederikshavn 

Kommune fremsender vedlagte høringssvar til forslag til Regional 

Udviklingsplan for Region Nordjylland 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes med enkelte redaktionelle ændringer. Paul Rode Andersen 

tilkendegiver, at han ikke kan anbefale en udbygning af motorvejsnettet omkring 

Limfjordstunnellen, udfra en intention om reduktion af CO2 udledning fra 

transportsektoren. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Svarbrev om RUP til Region Nordjylland (dok.nr.18970/12) 

Forslag til Region Udviklingsplan 2012.pdf (dok.nr.19860/12) 
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15. Forslag til Råstofplan 2012 i offentlig høring 

 

Sagsfremstilling  

Region Nordjylland har sendt forslag til Råstofplan 2012 i offentlig høring med 

høringsfrist den 9. marts 2012. Råstofplanen fastlægger de overordnede 

retningslinier for råstofindvinding i Region Nordjylland indenfor planperioden 2012 – 

2023. Råstofplanen revideres hvert 4. år. Råstofplanen kan ses i sin fulde længde 

på: www.rn.dk/RegionalUdvikling/Raastoffer/ 

  

I forbindelse med revideringen af Råstofplan 2008, indsendte en 

entrepenørvirksomhed et ønske om et nyt graveområde ved Gærum, beliggende 

matr. nr. 7a og 9a Gærum by, Gærum, jf. bilag.  

Sagen blev behandlet på Plan- og Miljøudvalget den  februar 2011 og indstillingen 

blev, at området skulle forelægges Regionsrådet, som muligt råstofområde i 

Råstofplan 2012. 

  

Regionsrådet har nu behandlet forslaget og medtaget området som nyt 

graveområde i Frederikshavn Kommune.  

  

Frederikshavn Kommune har i høringsperioden modtaget flere telefonhenvendelser 

fra naboerne til det fremtidige råstofområde samt fra borgere i Gærum, der alle 

udtrykker modstand mod planen. Modstanden mod at området i Gærum udlægges 

til graveområde går i hovedtræk på: 

  

•         ødelæggelse af natur og landskab, herunder påvirkning af nærliggende 

natura2000 område   

•         risiko for forringelse af ejendomsværdi for ejendomme i nærheden af 

indvindingsområdet  

•         tung trafik gennem Gærum 

•         risiko for støj- og støvgener 

  

Klagerne vurderer ikke det at området efter råstofindvindingen efterbehandles til 

naturområde med offentlig adgang er afgørende, da dette muligvis ligger 30 år ud i 

fremtiden og området allerede i dag rummer store rekreative muligheder i form af 

natura2000 området ved Bangsbo Ådal. 

 
Juridiske konsekvenser  
Kommunen er bundet af råstofplanen i forhold til planlægning og administration. 

Når et område er udlagt til graveområde i den regionale råstofplan, er kommunen 

derfor forpligtet til, at meddele tilladelse til råstofindvinding, dog under hensyntagen 

til særlige beskyttelsesinteresser (fortidsminder, beskyttede naturtyper m.v.). 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• området fastholdes som graveområde i Råstofplan 2012 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/332 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sili 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan - og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Forslag til ændringer - Gærum.pdf (dok.nr.13647/12) 
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16. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for ophæv else af 

fjernvarmeforsyning til Golfparken i byggefelt 3e 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Varme A/S har fremsendt projektforslag for ophævelse af 

fjernvarmeforsyning til Golfparken i byggefelt 3e. Den resterende del af Palm City 

ønsker Frederikshavn Varme A/S fortsat at forsyne – dog undtaget Beach husene, 

som byrådet tidligere har fritaget for fjernvarmeforsyning. 

  

Forudsætningerne, der lå til grund for, at Frederikshavn Varme A/S’ ønske om at 

forsyne Golfparken byggefelt 3e, har ændret sig væsentligt. Husene vil blive opført 

som lavenergihuse, hvorved husene ikke har tilslutningspligt til fjernvarme og 

varmeforbruget vil blive lavere end forudsat. Bebyggelsesplanen er ændret, så der 

bliver færre boliger og udbygningstakten af husene er længere end forudsat. 

Ligeledes er der øget risiko for økonomisk belastning af de eksisterende 

fjernvarmeforbrugere. Yderligere er det oplyst, at der ikke er interesse for 

fjernvarmeforsyning af området fra Golfparken Frederikshavn A/S. Der er solgt 25 

% af de udstykkede grunde i byggefelt 3e og det er ligeledes meddelt, at ingen af 

disse grundkøbere ønsker tilslutning til fjernvarme, men i stedet ønsker at etablere 

jordvarmeanlæg. 

  

Projektforslaget viser, at der kun kan opnås en samfundsøkonomisk fordel ved 

fjernvarmeforsyning, såfremt mere end 50 % af byggegrundene tilsluttes 

fjernvarme, hvilket ikke virker realistisk. 

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

  

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter, forsyningsselskab og 

grundejerforening og der er ikke fremkommet indsigelser mod projektforslaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• det indstilles til Byrådet, at projektforslag for ophævelse af 

fjernvarmeforsyning til Golfparken i byggefelt 3e godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Projektforslag for ophævelse af fjernvarmeforsyning i Golfparken i byggefelt 3e - Projektforslag for 

ophævelse af fjernvarmeforsyning til Golfparken i byggefelt 3e.pdf (dok.nr.18811/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/4350 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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17. Planlægning for nyt boligområde ved Elling Å, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af matr. nr. 1s 

og 57a m.fl. Elling By, Elling om at inddrage arealerne i byzone med henblik på 

udstykning til boliger. 

Arealerne er beliggende i landzone umiddelbart syd for nuværende byzone i Elling 

og udgør ca. 2 ha. Arealerne er en del af landbrugsejendommen Mariendalsvej 5. 

Naboarealerne mod øst og vest ejes af Frederikshavn Kommune og er beskyttet 

natur i form af henholdsvis mose og eng. I syd grænser arealerne op til Elling Å-

stien. Endvidere er arealerne omfattet af naturbeskyttelseslovens 

skovbeskyttelseslinje omkring Elling Plantage og åbeskyttelseslinje om Elling Å. 

Arealerne forventes vejforsynet fra Tuenvej via gammel forbindelsesvej til påtænkt 

omfartsvej langs Elling Å. 

  

Ansøger ønsker planlægning for boliger i 2 cirkelformede bebyggelser med boliger i 

2 plan mod Tuenvej og 1 plan mod Elling å. Der ønskes boliger, hvor der stilles 

krav til materialer og stil således, der opnås en samlet ensartethed for området, og 

bebyggelsen ikke virker skræmmende for omgivelserne. Der arbejdes på en 

udstykning, hvor alle boliger er energiklase 2015 huse selvforsynende med el og 

varme. 

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

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. 

Eftersom arealerne ikke er udlagt i Kommuneplan 2009-2020 skal der samtidig 

udarbejdes kommuneplantillæg, der udlægger arealerne til boliger. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Byzonearealer, som ikke ejes af Frederikshavn Kommune, kan afføde krav fra 

ejerne om tilbagebetaling af ejendomsskat, såfremt arealerne tilbageføres til 

landzone. 

 
Planmæssige konsekvenser  
I Elling har der gennem en lang årrække været udlagt store arealer i byzone ved 

Lomanhaven og Elling nord med henblik på fremtidig byudvikling. Dele af disse 

arealer er beskyttet natur i form af mose, og bebyggelse her vil betinge 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes findes en del fredskov i den 

vestlige og sydlige del af Elling, som udelukker byudvikling med boliger. 

  

Kommunen kan ikke forvente at få Naturstyrelsens accept af yderligere arealudlæg 

i Elling uden, at der samtidig reduceres tilsvarende i allerede udlagte arealer. Der 

er grænser for hvor store arealer, en kommune må udlægge til byudvikling. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/4918 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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Fagcentret for Teknik og Miljø vurderer, at det ansøgte områdes beliggenhed ved 

Elling å-stien er mere attraktivt end nogle af byzonearealerne og de allerede 

udlagte rammeområder. Der kunne derfor være grundlag for at indgå i en dialog 

med Naturstyrelsen om arealudlæggene til boliger i Elling med henblik på en 

revurdering. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• de ansøgte arealer søges principielt medtaget til byudvikling i Elling by 

• planarbejdet igangsættes 

• ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Beskrivelse af projekt (dok.nr.16047/12) 

Oversigtskort som supplement til beskrivelse af projekt (dok.nr.16048/12) 
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18. Kriterier for prioritering af indsatser i de ko mmunale Vand- 

og Naturhandleplaner 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø udarbejder i perioden dec. 2011 til juni 2012 kommunale 

Vand- og Naturhandleplaner på baggrund af de statslige Vand- og Naturplaner, 

offentliggjort december 2011. De statslige Vandplaner indeholder en række 

indsatser, som kommunerne skal gennemføre indenfor planperioden 2012-15.  

  

Plan- og Miljøudvalget er orienteret om processen på udvalgets møde den 10. 

Januar 2012. 

  

For de kommunale vandhandleplaner er det et lovgivningsmæssigt krav, at planen 

skal indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse 

af hver enkelt foranstaltning.   

  

Centret har udarbejdet kriterier for hvordan indsatserne i vandplanen kan 

prioriteres, opdelt på fagområderne: overfladevand - vandløb og søer og 

spildevand. Udgift til vandløbsindsatser afholdes altovervejende af staten. Øvrige 

indsatser betales enten af forbrugere via forsyningsvirksomheder eller af berørte 

lodsejere i det åbne land og berørte virksomheder. 

  

Der er ingen kommunale indsatser for søer, kystnære arealer og 

grundvandsområdet i planperioden.  

  

Kriterier for prioritering af indsatser, overfladev and – vandløb  

For at få størst mulig miljømæssig og økonomisk effekt af indsatserne foreslås 

følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 

1. Fjernelse af spærringer nederst i store vandløbssystemer og vandløb  

2. Adgang til tilstrækkelige gyde- og opvækstområder for ørred i 

vandsystemet 

3. Fremkommelighed i forhold til lodsejere 

4. Synergi mellem flere indsatser, herunder Natura 2000 handleplaner og 

med nabokommuner 

5. Indsatser, hvor der forventes lav effekt på vandområderne i forhold til 

øvrige interesser, f.eks. kulturhistoriske, rekreative og afvandingsmæssige 

interesser, vil blive prioriteret lavt.  

  

Som eksempel på en indsats der vil blive prioriteret meget lavt – og vil blive forsøgt 

udsat - kan nævnes Vandplanens indsats omkring fjernelse af opstemning ved 

Vandværkssøen. Her vil betydelige rekreative og kulturhistoriske interesser blive 

berørt ved gennemførelse af en kostbar indsats, der medfører begrænset effekt 

opstrøms i vandsystemet. 

  

Det forventes ikke, at alle Vandplanens vandløbsindsatser kan blive realiseret i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12841 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU 
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planperioden grundet forventet manglende finansiering fra staten.  

  

Kriterier for prioritering af indsatser, spildevand  

Vandplanen foreskriver, at der skal ske spildevandsforbedringer i tre nye oplande i 

det åbne land. 

Med vandplanerne forventes det også, at kommunerne i 1. vandplanperiode 

opfylder kravene i de tidligere regionplaner, dvs. behandler påbud og tilsyn for de 

udpegede ejendomme i det åbne land i Regionplan 2005 (kaldet baseline-indsats).  

I Frederikshavn Kommune er der en baseline-indsats ved 37 ejendomme i det åbne 

land. Indsats i nyudpegede områder skal ske ved ca. 15 ejendomme. 

  

Prioritering 

1.       Baseline-indsats ved 37 ejendomme 

2.       Nye oplande som kun er beliggende i Frederikshavn Kommune 

3.       I nye oplande der krydser kommunegrænsen til Hjørring vil indsatsen blive 

koordineret med Hjørring Kommune. Indsatsen i disse områder omfatter 

meget få ejendomme 

  

Der er ikke påpeget andre opgaver vedr. spildevand i vandplanen end 

spildevandsforbedringer i udpegede områder. 

  

Indsatser i Natura 2000-handleplaner  

Der er ikke lovgivningsmæssige krav til naturhandleplanerne om opstilling af 

kriterier for prioritering af indsatserne. Det forventes dog, at kommunerne i planerne 

forholder sig til hvilke indsatser der er nødvendige for at sikre naturværdierne. 

  

Indenfor Frederikshavn Kommune findes der 8 Natura-2000 områder. En 

prioritering af indsatser adskiller sig områderne i mellem, da de rent naturmæssigt 

er forskellige.  

Frederikshavn Kommune forventes i planperioden at have særlig fokus på: 

  

•         rydning på lysåbne naturtyper 

•         forbedring af hydrologi på våde naturtyper  

•         iværksættelse af ekstensiv drift (græsning/høslæt) på lysåbne naturtyper 

•         lodsejerdialog vedr. igangsættelse eller forlængelse af MVJ-aftaler på 

naturarealer 

•         sikring af tilstanden af skovnaturarealer 

Idet indsatserne i vid udstrækning baseres på frivillige aftaler, vil prioriteringen i høj 

grad være afhængig af god vilje fra berørte lodsejere. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Center for Teknik og Miljø udarbejder handleplanerne på baggrund af 

ovenstående kriterier for prioritering af indsatser på de enkelte 

indsatsområder 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
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Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 
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19. Administrationsgrundlag for - og ændringer af 

restaurationsforskriften 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med sagsbehandling i henhold til Restaurationsforskriften, som er 

vedtaget af byrådet, juni 2010, er der opstået et behov, for at få fastlagt et 

administrationsgrundlag for forskriften. Administrationsgrundlaget vil skabe et 

ensartet grundlag for håndhævelse af Restaurationsforskriften og vil blive anvendt i 

forbindelse med en kommende regulering af restaurationers støjforhold. I denne 

forbindelse er der foretaget ændringer i Restaurationsforskriften (vedtaget af 

byrådet 2010), således at støj fra restaurationens gæster ikke medregnes i 

restaurationens samlede støjbidrag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Administrationsgrundlag for – og ændringer af Restaurationsforskriften 

vedtages 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstilligen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Forskrift og administrationsgrundlag til PMU 6 marts 2012 (dok.nr.19211/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/20144 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rami 

 Besl. komp: PMU 
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20. Nedlæggelse af hotelpligten for bebyggelsen Krø yer´s, 

Højensvej 30, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejerforeningen Krøyer’s Gl. Skagen ansøger om tilladelse til at nedlægge 

hotelpligten på Krøyer’s Gl. Skagen Hotel. 

  

Bebyggelsen Krøyer’s Gl. Skagen blev opført for ca. 6 år siden på arealet, som 

vandrerhjemmet i Gl. Skagen i sin tid lå på. 

Krøyer’s består af 37 hotellejligheder – 27 stk. a´ ca. 100 m2 hver med 3 

”dobbeltværelser” og 10 stk. a´ ca. 60 m2 hver med 1 ”dobbeltværelse” – samt en 

fællesbygning med wellnessafdeling indeholdende stor swimmingpool, stort spabad 

til 8 personer og saunaer. 

Byggeriet er i særdeleshed af høj klasse både med hensyn til ydre fremtræden og 

smagfuld og kvalitetsmæssig indretning. 

  

Selv med disse faciliteter og omgivelser har det ikke været muligt at opnå en 

belægningsprocent bare i nærheden af det acceptable. I år 5 (2011) har 

belægningsprocenten været ca. 14 % i gennemsnit, for de store huse en 

belægningsprocent på under 10 %. 

  

Ansøgningen begrundes dels med den ringe belægning og dels med, at 

lejlighederne er vanskelige at omsætte, grundet hotelpligten. 

Ved at nedlægge hotelpligten vil lejlighederne kunne handles og bruges helårs. En 

hotellejlighed må kun anvendes af ejer 5 uger om året. Dette ville betyde større 

aktivitet på Krøyer’s året rundt. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.F.07.06 og omfattet af 

lokalplan nr. 199-C. Af kommuneplanen fremgår, at det er tale om et fritidsområde 

med anvendelsen hotel, motel, pensionat eller lignende overnatningsanlæg. 

Lokalplanen udlægger ejendommen til hotelvirksomhed med hotellejligheder, 

restaurant, motionsrum og andre til et hotel tilhørende faciliteter dvs. en 

virksomhed, der opfylder loven om restaurations- og hotelvirksomhed.  

 
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. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2162 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser  
Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål indenfor 

kystnærhedszonen eller de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

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

Frederikshavn. 

  

Med retningslinjen signaleres, at hotellerne på de yderste kystnære områder er en 

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

En bred vifte af overnatningsanlæg skal stadig være med til at tilgodese de 

forskellige turisters behov. 

  

Jf. skema til retningslinje 4.2.8 har Krøyer’s Gl. Skagen Hotel er kapacitet på 182 

sengepladser. 

  

I oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2009 blev der åbnet 

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

kystnære hoteller i byerne (byzone). Samtidig blev det understreget, at der efter en 

evt. nedlæggelse af hotelfunktionen ikke senere kan forventes mulighed for udlæg 

af et nyt kystnært hotel som erstatning for det nedlagte. 

  

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

problematikken nedlæggelse af hotelkapacitet, men har videreført 

regionplanretningslinjen fra Regionplan 2005 på dette område i uændret form. 

  

Efterfølgende har byrådet i 2011 godkendt Turismeredegørelsen. Heraf fremgår 

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

lignende overnatningsvirksomhed i kystnærhedszonen skal som udgangspunkt 

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

anvendelsen overgår til private ferielejligheder”. Turismeredegørelsen tager ikke 

stilling til hoteller i de kystnære byområder. 

Turismeredegørelsen har endnu ikke resulteret i ændring af de i kommuneplanen 

oplistede retningslinjer, der således fortsat er gældende. 

  

De meget restriktive bestemmelser for fastholdelse af kystnære overnatningsanlæg 

er begrundet i ønsket om at sikre den brede befolkning adgang til ferieoplevelser. 

Overgår et sådant anlæg/hotel til ferieboliger risikerer området at få privat karakter 

og den naturlige offentlige adgang til hotel og kyst forsvinder. 

Krøyer’s Gl. Skagen Hotel er beliggende i den sydøstlige del af det område i Gl. 

Skagen, der er udlagt til boligformål og med en afstand på ca. 400 meter til 

Skagerrakkysten. Ændring af hotellet til boligformål, herunder ferieboliger vil ikke 

med en sådan beliggenhed stride mod intentionen bag retningslinje 4.2.9. 

  

Skagen området har aktuelt tilstrækkelig med overnatningskapacitet, og der 

skønnes ikke generelt at være problemer med hensyn til udbuddet af ledige 

sengepladser på byens hoteller. 

  

Gl. Skagen fremtræder i dag som et blandet helårs- ferieboligområde. Den tilbage 

fra 1987 vedtagne lokalplan gældende for Gl. Skagen udlægger det oprindelige 
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”byområde” til den brede anvendelse boligformål. Grundlaget for 

ferieboligudviklingen er således skabt for 25 år siden. 

  

Med baggrund i byområdets blandede anvendelse vurderer fagcenteret, at der er 

grundlag for også at udlægge Krøyer’s Gl. Skagen til boligformål. Der er 

opholdsarealer ved den enkelte bolig og adgang til større åbne arealer umiddelbart 

syd for bebyggelsen. 

  

Nedlæggelse af hotelpligten og dermed ændring af hotelferielejligheder til 

boligformål betinger kommuneplantillæg og udarbejdelse af ny lokalplan. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

• det principielt godkendes, at hotelpligten nedlægges på alle hotellejligheder 

Krøyer’s Gl. Skagen Hotel 

• ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan med henblik på realisering 

heraf 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.21575/12) 

VS: Ejerforeningen Krøyers - 20120221124939591.pdf (dok.nr.19628/12) 
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21. Opførelse af etageboligbebyggelse Skolegade 20,  Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af ”Skolegården”, Sæby sender projekt med 3 punkthuse med henblik på 

færdiggørelse af bebyggelsen på ovennævnte ejendom. 

  

I januar 2006 blev der meddelt tilladelse til opførelse af 25 mindre 1½ etages huse i 

røde facadesten og med rødt tegltag. Projektet blev ikke realiseret i sin helhed, kun 

3 huse i hjørnet mod nordvest ved Jernbane Allé blev opført.  

  

I 2008 får nuværende ejer tilladelse til at opføre boliger af mere varieret størrelse 

og type, dels tæt-lav bebyggelse i 1½ etage og dels 2 etages bebyggelse midt på 

grunden. Projektet realiseres ikke, og arealet har lagt ubrugt hen siden da. 

  

Ejer fremsender nu i stedet ønske om at opføre 3 punkthuse i henholdsvis 3 og 4 

etager og med i alt 30 lejligheder fordelt med 20 3-værelses lejligheder på hver 82 

m2 og 10 4-værelses lejligheder på hver 101 m2. 

  

Bebyggelsen opføres med facader i eksempelvis en kombination af 

pudsede/zink/murværk og med fladt tag med højder på henholdsvis 9,5 meter for 3 

etager og 12,5 meter for 4 etager. Det højeste punkthus er placeret midt på 

grunden. Boligerne påtænkes opført i henhold til lavenergiklasse 2015. 

  

Punkthusenes samlede etageareal udgør ca. 3.000 m2 sammenlagt med 

etagearealet for de 3 allerede opførte huse på 359 m2 bliver den fremtidige 

bebyggelsesprocent for området som helhed ca. 46 %. Det samlede grundareal 

udgør 7052 m2. 

Arealet omkring punkthusene er udlagt til grønt fællesareal. Der er til hver lejlighed 

enten terrasse på terræn eller større balkon. 

Der anlægges 39 parkeringspladser på areal mod Jernbane Allé. 

  

”Skolegrunden” er beliggende i kommuneplanens område SAE.B.01.05 og omfattet 

af lokalplan 4.77.0. 

Heraf fremgår, at der kan opføres tæt-lav eller etagehusbebyggelse i 1½-2 etager, 

max. højde 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50 % for lokalplanområdet som 

helhed.  

  

Ejendommen er beliggende i en afstand af fra 200-300 meter fra 

risikovirksomheden Danish Crown A/S. Ved planlægning for etablering af ny 

arealanvendelse og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse skal det 

vurderes, om anvendelsen er forenelig med risikoen for større uheld på 

virksomheden. 

  

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 
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bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen det vil sige planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan 

kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. bek. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer § 2 stk.1 skal 

planmyndigheden ved planlægning af arealanvendelsen, herunder ved revision af 

kommuneplaner og lokalplaner, omkring virksomheder, som er omfattet af denne 

bekendtgørelse, tage hensyn til behov for passende afstand mellem virksomheden 

og anden arealudnyttelse som f.x.. boligområder. 

  

Jf. cirk. om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra 

risikovirksomhed jf. § 2 skal kommunalbestyrelsen inddrage hensynet til risikoen for 

større uheld i planlægningen, forud for fastlæggelse af bestemmelserne for 

arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer, der ligger 

nærmere end 500 meter fra en virksomhed, som er omfattet af ovennævnte 

risikobekendtgørelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Langs Skolegade lå der oprindelig skolebygninger i 2 og 3 etager, med den højeste 

i 3 etager og 45 °s saddeltag på hjørnet til Jernba ne Allé. Inde på arealer lå der 

andre skolebygninger i flere etager.  

Alle de gamle skolebygninger blev nedrevet i 2005-6. 

  

Ejendommen Skolegade 20 er beliggende omgivet af parcelhusbebyggelse primært 

i 1½ etage på alle sider. I nærområdet mod øst ligger plejehjemmet med 2½ etage 

(tilladt max. højde 13 meter). 

  

Med de laveste punkthuse (højde 9,5 meter) placeret nærmest tilgrænsende gader, 

er der i nogen grad taget hensyn til evt. gener i form af indblik, skygge mv. i forhold 

til boligerne langs disse gader. Endvidere er punkthuset midt på grunden med sine 

12,5 meter ikke højere end plejehjemmet. 

  

Den for området gældende lokalplan muliggør en max. bebyggelsesprocent på 50 

% for området som helhed. Med projektets bebyggelsesprocent på ca. 46 % 

overholdes gældende lokalplans bebyggelsesomfang. 

Der er mulighed for at udlægge opholdsareal svarende til 100 % af boligarealet og 

tilstrækkelig parkering mod Chr. Pedersens Vej. 

  

Med baggrund i, at bebyggelsens højde ikke er højere end de oprindelige 

skolebygninger på samme areal samt gradueringen af punkthusenes højde 

vurderer Fagcenteret, der er grundlag for at søge projektet realiseret gennem ny 

planlægning. 

Sæby gl. skole var ud mod Skolegade dels i 3½ etage med høj kælder, en 

totalhøjde på 18 meter og dels 2 etager med høj kælder, en totalhøjde på godt 11 

meter. Gymnastiksalen langs vestskel havde en totalhøjde på 9 meter og mod syd 

den nyeste fløj kun i 2 etager med 7 meter og fladt tag.  

  

Realiseringen betinger udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I dette 
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konkrete tilfælde vurderer Fagcenteret, at planprocessen bør indledes med en 

foroffentlighedsfase, der afklarer muligheden for bebyggelse i op til 4 etager – en 

væsentlig afvigelse fra gældende kommuneplanrammer. 

  

Endvidere skal foroffentlighedsfasen også afklare forholdet til 

risikobekendtgørelsen, herunder høring af andre myndigheder jf. bekendtgørelsens 

§ 2. 

  

Danish Crown A/S er omfattet af bestemmelserne i § 1 stk. 2 nr. 2b i 

”risikobekendtgørelsen”, konkret drejer det sig bl.a. om ammoniakoplag i 

forbindelse med køle-frysehuse. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• det modtagne projekt til punkthusbebyggelse på ejendommen Skolegade 

20 er grundlag for igangsætning af foroffentlighedsfase med henblik på 

opførelse af boligbebyggelse i op til 4 etager. Efterfølgende 

lokalplanlægning forestås af ansøger 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.21588/12) 

Projekt skolegrunden, Sæby - Tegning Skolegade 12.02.2012.pdf (dok.nr.19751/12) 

Foto Sæby gl. skole.pdf (dok.nr.22758/12) 

Tegninger Sæby gl. skole.pdf (dok.nr.22755/12) 
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22. Opførelse af bolig med værksted - Århusgade 24,  

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Mægler ansøger på vegne af potentiel køber om principiel tilladelse til at opføre ny 

bolig med hal og værksted på del af ovennævnte ejendom. 

  

Der påtænkes opført en bolig i 1½ etage med et grundareal på ca. 100 m2 og et 

etageareal på ca. 150 m2. Endvidere ønskes opført hal og værksted på 150 - 250 

m2 til brug for bierhverv indenfor autobranchen. 

  

Grunden, der påtænkes bebygget skal frastykkes virksomheden Amanda Seafood. 

Arealet ligger i dag ubenyttet hen. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.E.10.30. Der er ingen 

lokalplan. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området kan anvendes til virksomheder, der kun 

giver anledning til ringe påvirkning af omgivelserne samt udvalgsvarebutikker, der 

forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Ved evt. udvidelse af de 

eksisterende fiskeindustrier skal det sikres, at der sker uden øgede gener for de 

omkringliggende boligområder. 

Der kan ikke etableres nye boliger i området og eksisterende boliger kan ikke 

forventes udvidet, men skal overvejes nedlagt på længere sigt. 

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

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret 

anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud 

kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt 

til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en 

byplanvedtægt. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Den påtænkte bolig med værksted ønskes opført på hjørnet Århusgade/Hobrovej, 

en del af ejendommen Århusgade 24.  

På ejendommen Århusgade 24/Constantiavej 29 drives en større fiskeindustri, 

Amanda Seafood. 

  

For at sikre fiskeindustrien mod unødige miljøkonflikter fra nærliggende bolig, blev 

boligen Århusgade 26 nedlagt i 2003, og denne ejendom overtaget af 

Frederikshavn Lystfiskerforening til brug som foreningslokale.  

Det er Fagcenterets vurdering, at det er afgørende af hensyn til fiskeindustrien at 

fastholde kommuneplanens bestemmelse om, at der i erhvervsområdet ikke kan 

etableres nye boliger. 

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

• der meddeles afslag på opførelse af ny bolig på ejendommen Århusgade 

24, Frederikshavn 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.21576/12) 

Ansøgning , del af Århusgade 24 (dok.nr.19663/12) 
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23. Opførelse af ny bolig efter brand - Jens Klarup s Vej 2, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt søger på vegne af ejer om tilladelse til at nedrive boligen på ovennævnte 

ejendom og genopføre en ny efter bestemmelserne i gældende lokalplan. 

  

Den 28. juni 2011 opstod der brand i ejendommen Jens Klarups Vej 2. Taksator 

har efterfølgende gjort skaderne op til, at ejendommen er 57 % beskadiget. Da 

ejendommen er så beskadiget, kan den enten renoveres eller nedrives. 

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.200.C3 og er ifølge planens kortbilag 4 

et bevaringsværdigt længehus. Den er medtaget i Kommuneatlas Skagen med 

bevaringsværdien 3, dvs. høj bevaringsværdi. 

  

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

eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. 

  

På den baggrund har fagcenteret svaret arkitekten pr. 9. september 2011, at 

bygningen som udgangspunkt ikke må nedrives. Evt. nedrivning vil betinge 

dispensation fra denne bestemmelse i lokalplanen, herunder forudgående 

naboorientering og efterfølgende behandling i Plan- og Miljøudvalget. Der er tale 

om den ene halvdel af et bevaringsværdigt dobbelthus. 

  

Med baggrund i dette svar besluttede ejeren, at den brandskadede bygning skulle 

istandsættes/renoveres. 

  

Som led i istandsættelsen er bygningen ryddet totalt indvendig grundet 

brandskade. Der er herefter konstateret flere alvorlige konstruktionsfejl, og den 

generelle tilstand af bygningen er meget dårlig, både efter branden, men også på 

grund af ejendommens alder og de mange ombygninger, der er foretaget gennem 

tiden. 

  

På det grundlag har ejer nu ændret mening og ønsker bygningen nedrevet og i 

stedet opføre en ny bolig efter bestemmelserne i gældende lokalplan. Ansøgningen 

begrundes i øvrigt med, at nybyggeri er billigere end istandsættelse af det 

brandskadede hus.  

  

Ansøgningen er vedlagt forslag til beliggenhed af ny bebyggelse med facaden 

parallel med banestien og ikke fremtidig en del af et dobbelthus. 

  

Naboorientering og høring af Foreningen for By og Land har givet anledning til 

følgende bemærkninger: 

  

 Foreningen for By og Land har efter omstændighederne ikke noget i mod 

nedrivning, hvis ejendommen bliver genopført i oprindelig form. Ejendommen har 
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stor bevaringsværdi og derudover en sammenbygget del af en særlig karakteristisk 

Skagen bebyggelse. 

  

Nabo har ingen bemærkninger hvis det nye hus opføres i samme højde som det 

gamle og udhus/anneks mod vores have/grund ikke ændres i højden. 

(udhus/anneks ikke brandskadet) 

  

Ejer af den anden halvdel af dobbelthuset mener, at området mister meget, hvis 

man nedriver den ene halvdel af et af de få længehuse, der er tilbage i bymidten. 

Ved evt. nedrivning vil nr. 4 stå tilbage som nok et lille hus på en lille grund i 

Skagen. 

Resultat af nedrivning vil blive en blotlagt gavl på nr. 4. Denne skal suppleres med 

isolering og skalmur ind på nr. 2. Dette vil betyde afståelse af jord far nr. 2. 

Alternativt er supplerende væg indvendig i boligen, hvilket ikke er muligt grundet 

størrelse af nuværende badeværelse op af brandmuren. Ejer er meget stemt for 

renovering eller genopbygning af den brændte andel af dobbelthuset. Skulle det 

ende med nybyggeri forventer at blive holdt skadesløs med hensyn til renovering af 

brandmur mv. 

  

Ansøger har følgende kommentarer hertil: 

  

• Ejer ønsker tilladelse til at nedrive ejendommen, men ønsker samtidig at 

kunne genopføre en ny bolig med samme ydre mål og placering som 

eksisterende bolig. 

• I forbindelse med det ovenfor anførte, ønskes der dispensation til 

isoleringskrav. Dette ønskes, da ejendommen ikke har højde og bredde 

nok til at kunne indeholde en stueplan og 1. sal, hvis de nugældende 

isoleringskrav skal overholdes. 

• Kan der ikke opnås dispensation fra isoleringskravet, ønskes bygningen 

udvidet i både bredde og højde, så der bliver plads til ophold i tagetagen. 

 
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  
Fagcenteret har besigtiget ejendommen sammen med ansøger. Længehuset er 

intakt på facademur og tag set udefra, men stærk beskadiget indvendig som følge 

af branden. 

  

Længehuset Jens Klarups Vej 2 er opført i 1820 og ombygget i 1983. Længehuset 

er den ene halvdel af et dobbelthus og har bevaringsværdien 3. Den anden halvdel 

Jens Klarups Vej 4 er opført i 1900 og har bevaringsværdien 4. Længehuset Jens 

Klarups Vej 2 har oprindelig været landbrug og er tildelt høj kulturhistorisk værdi. 

Fagcenteret vurderer, at det i sammenhæng med omgivelserne og som en del af 

kulturmiljøet er væsentligt at bevare dobbelthuset. 
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På den baggrund er det fagcenterets vurdering, at der ikke bør meddeles tilladelse 

til nedrivning og opførelse af nyt hus langs banestien.  

Med baggrund i brandskadens omfang kan der meddeles tilladelse til at nedrive 

længehuset Jens Klarups Vej 2 på vilkår, at huset genopføres på samme sted og 

med samme ydre mål som nu således, at dobbelthusets ydre fremtræden forbliver 

uændret. 

  

Ansøger påpeger i sin kommentar, at en sådan beslutning vil resultere i langt 

mindre boligareal, speciel i tagetagen ved overholdelse af isoleringskravene til 

nybyggeri i gældende bygningsreglement.  

  

Jf. Bygningsreglement 2010 kap. 7.4.1 gælder der ved ombygning af 

bevaringsværdige bygninger omfattet af bevarende lokalplan lempelige 

isoleringskrav, men denne udtagelsesbestemmelse omfatter ikke genopførelse af 

sådanne bygninger. 

  

Stillingtagen til evt. dispensation fra bygningsreglementets isoleringskrav betinger 

konkret projekt med beregnet energiramme, herunder redegørelse for i hvilket 

omfang 2010-rammen ikke er opfyldt. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles tilladelse til nedrivning af længehuset Jens Klarups Vej 2 på 

vilkår, at huset genopføres på samme sted og med samme ydre mål som 

nu således, at dobbelthusets ydre fremtræden forbliver uændret 

• Center for Teknik og Miljø træffer afgørelse om evt. dispensation fra 

Bygningsreglement 2010’s krav til energiramme 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort, luftfoto.pdf (dok.nr.8220/12) 

Ansøgning med situationsplan og foto.pdf (dok.nr.8221/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.21578/12) 

Ejers udtalelse vedr. naboorientering om nedrivning af ejendommen Jens Klarups Vej 

2 (dok.nr.21196/12) 

Foto.pdf (dok.nr.21579/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. marts 2012 Side 54 af 80 

 

24. Boligbebyggelse på ejendommen Brønderslevvej 15 , 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Landinspektør ansøger på vegne af ejer om tilladelse til, at den påtænkte 

udstykning af ovennævnte ejendom kan være grundlag for udarbejdelse af ny 

lokalplan. 

  

Arealet er disponeret til åben-lav boligbebyggelse med bebyggelse i op til 2 etager.  

Arealet påtænkes vejforsynet fra Brønderslevvej vis rundkørsel ved Suderbovejs 

tilslutning. Der etableres støjvold langs Brønderslevvej. 

  

Arealet er pålagt en række restriktioner, bl.a. beskyttelseslinje omkring gravhøj og 

skov. Ansøger søger dispensation til at beskyttelseslinjen omkring gravhøjden 

enten bortfalder eller nedsættes betydeligt, da en uændret beskyttelseslinje vil 

forhindre bebyggelse af de 14 ud af udstykningsforslagets viste 29 grunde samt 

positiv medvirken til bebyggelse indenfor skovbeskyttelseslinjen. 

  

Over arealet er tinglyst servitut om gasledning og riderute samt kloak langs østskel. 

Disse anlæg respekteres. 

  

Endvidere er der registreret beskyttet mose og beskyttet vandløb langs sydskel og 

mod sydøst. 

  

Arealet er konstateret tjæreforurenet, da der er tale om en gammel garntjæreplads.  

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanområde FRE.B.12.25 og beliggende i 

landzone. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området er udlagt til helårsboliger samt 

fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov, samt i 

begrænset omfang erhverv med lokal betydning. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens 

gennemførelse, herunder ved udførelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. 

  

Jf. samme lovs § 13 stk.2 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres 

større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af 

bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens 

virkeliggørelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Helt tilbage i 2003 besluttede det daværende Plan- og Miljøudvalg positiv 

medvirken til at overføre ejendommen Brønderslevvej 15 til byzone med henblik på 

boligbebyggelse, herunder også evt. inddragelse af det kommunalt ejede areal øst 
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herfor. 

Beslutningen blev fulgt op af udstykningsforslag for hele arealet mellem 

etageboligbebyggelsen langs Bangsbovej og Fylleled skov. Dette blev dog aldrig 

behandlet. 

  

I 2006 fremkom et forslag til opførelse af punkthuse på ejendommen 

Brønderslevvej 15. Plan- og Miljøudvalget tilkendegav, at der var grundlag for at 

arbejde videre med projekt, herunder også inddrage det daværende kommunale 

areal øst for ejendommen, dvs. hele det i forslag af 2003 omfattende areal. Ejer af 

Brønderslevvej 15 havde tidligere tilkendegivet ønske om at erhverve kommunens 

areal. 

  

Med baggrund i de tidligere beslutninger blev hele arealet fra etagebebyggelsen 

langs Bangsbovej til Fylleled skov medtaget i kommuneplan 2009 til boligformål. 

  

Pågældende rammeområde omfatter dels det kommunale areal på 1,2 ha i øst og 

ejendommen Brønderslevvej 15 på 5.3 ha. Det kommunale areal udbydes 

offentligt. Resultatet bliver at dette østlige areal erhverves af anden bydende, der 

fra start påtænker arealet anvendt til grønt område i forbindelse med 

boligbebyggelsen langs Bangsbovej. Der er byggepligt på arealet indenfor 5 år. 

  

Bebyggelse på ejendommen Brønderslevvej 15 får med dette salg ikke umiddelbart 

sammenhæng med den nuværende bebyggelse langs Brønderslevvej/Gærumvej 

øst herfor. 

  

Ejendommen er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens 

skovbeskyttelseslinje. Denne linje har til formål at sikre skovens værdi som 

landskabselementer samt opretholde skovbrynene som levested for plante- og 

dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. 

Fylleled skov er løvskov med et karakteristisk skovbryn med store træer. For at 

sikre, at skovbrynet kan opleves som sådant og ikke blot en trægruppe som 

afgrænsning på et parcelhusområde, skal bebyggelse holdes i nogen afstand fra 

skoven. Derved sikres også skovbrynet som levested for plante- og dyrelivet og 

samtidig friholdes de nære omgivelser omkring gravhøjen tæt på skovbrynet.  

  

Det er fagcenterets vurdering, at der i disponering af arealet skal tages et vidtstrakt 

hensyn til, at oplevelsen af skoven fastholdes. Kun den østlige del af ejendommen, 

dog undtaget beskyttet mose her, kan forventes inddraget til bebyggelse. 

Bebyggelse her bør ses i sammenhæng med det af anden lodsejer påtænkte 

grønne område øst herfor og senere påtænkt bebyggelse af samme areal. 

Den vestlige del af arealet kan indgå som fælles friareal. 

  

Vejadgang fra Brønderslevvej vis rundkørsel kan principielt godkendes jf. lov om 

offentlige veje § 70 stk.1 jf. stk.3. 

Store dele af arealet er konstateret tjæreforurenet. Bebyggelse betinger forventelig 

oprensning i et eller andet omfang.  

 
Indstilling  
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag på ønske om, at den fremsendte udstykningsplan kan 

være grundlag for udarbejdelse af lokalplan for området 

• ansøger henvises til at fremkomme med et nyt forslag, der har indarbejdet 

de nødvendige hensyn til de naturinteresser området rummer. Der kan ikke 

forventes godkendt bebyggelse indenfor beskyttelseslinjen omkring gravhøj 

og ej heller i beskyttet natur 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.21582/12) 

Ansøgning om godkendelse af udarbejde lokalplanforslag for matr. nr. 1m, Bangsbo, Brønderslevvej 15, 

9900 Frederikshavn (dok.nr.131621/11) 

Udstykningsplan.pdf (dok.nr.131623/11) 
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25. Principiel tilladelse til Hospice Vendsyssel, S uderbovej 85, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af Hospice Vendsyssel om tilladelse til at opføre 

Hospice som et komprimeret bygværk med 2 indre gårdrum og udført primært med 

fladt tag. 

  

Hospice Vendsyssel indrettes med 12 hospice-pladser med tilhørende faciliteter 

både for patienter, pårørende og personaler. Samlet bebygget areal xx m2.  

I forbindelse med bebyggelsen indrettes i alt 22 parkeringspladser, heraf 5 

handicappladser, terrasse ved hver patientstue samt større grønt område omkring 

bebyggelsen. 

Det påtænkte byggeri er et relativt komprimeret bygningsværk, der med hensyn til 

placering afviger lidt fra lokalplanens bestemmelser og påtænkes med anden 

tagform. 

  

Hospice Vendsyssel er beliggende i kommuneplanens område FRE.O.13.17 og 

omfattet af lokalplan FRE.13.17.01. 

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til offentligt formål som hospice, 

plejecenter og beskyttede boliger eller lignende institutionsbyggeri med tilhørende 

personalefaciliteter. 

  

Bebyggelsens placering betinger godkendelse i henhold til lokalplanens stk.5.3 og 

dispensation fra stk. 6.1 vedrørende tagformen. Lokalplanen muliggør kun 

saddeltag eller ensidig taghældning. 

  

Arkitekten begrunder den ændrede planløsning med, at det oprindelige projekt, der 

var grundlag for lokalplanen ikke længere opfylder bygherrens intentioner og 

funktionsspecifikke krav til et nyt hospice. De i lokalplanen beskrevne tagformer 

anses at påføre byggeriet en mere kompliceret og dyrere tagkonstruktion end 

bygherre og rådgivere anser det planlagte ”vandrette” tag for at udgøre. Endvidere 

er nabobebyggelsen mod øst også med fladt tag. 

  

Naboorientering er ikke iværksat, da projektet kun vurderes at berøre 

omkringliggende arealer ejet af Frederikshavn Kommune. 

 
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, det vil sige planens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Lokalplanen har bla. til formål at fastlægge princip for placering af bebyggelse, 

veje, stier mv. 

Dette er konkret udmøntet i en illustrationsplan, der viser 2 nord-sydgående fløje, 

 
 Åben sag  
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som bebyggelsens begrænsning mod øst og vest og forbundet med øst-

vestgående fløj samt adgangsvej fra Suderbovej nord for bebyggelsen. 

  

Den påtænkte bebyggelse bryder ikke afgørende med dette princip, idet der fortsat 

er gennemgående fløje nord-syd, der begrænser bebyggelsen. Disse forbindes dog 

ikke kun med en, men med flere tværfløje. Adgangsvejen nord for bebyggelsen er 

fastholdt. 

Den lidt ændrede bebyggelsesform vurderes helt uden betydning for det nordøst for 

liggende boligområde. 

  

Den ændrede tagform til primært fladt tag er ikke fremmed i nærområdet. 

Hånbækskolen umiddelbart øst for Hospice er med fladt tag. 

Det flade tag betyder, at bebyggelsen som helhed bliver lavere og næppe synlig fra 

Suderbovej, da det placeres nede af bakken mod skolen. Bebyggelsen vil dermed 

heller ikke påvirke fremtidig byudviklingsområde på vestsiden af Suderbovej med 

hensyn til udsigt over kattegat. 

  

Samlet vurderes bebyggelsens lidt ændrede udformning og anden tagform mindre 

betydende, da der er tale om enkeltliggende bebyggelse placeret mellem skov i 

nord og læbælte i syd og lavt i forhold til Suderbovej.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Hospice Vendsyssel godkendes med den påtænkte udformning og 

placering, herunder godkendelse af bebyggelsesplan og dispensation til 

fladt tag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.21577/12) 

Ansøgning om dispensation.pdf (dok.nr.20213/12) 

Dispositionsforslag.pdf (dok.nr.20214/12) 

Dispositionsforslag-.pdf (dok.nr.20215/12) 
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26. Dispensation til højde af udhus/hobbyrum - Ole Svendsens 

Vej 4, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at opføre udhus/hobbyrum på 

ovennævnte ejendom. Huset placeres min. 2,5 meter fra naboskel. 

  

Udhus/hobbyrum har en samlet bebygget areal på 33 m2. Selve udhusrummet 

udgør 25 m2 hertil kommer 4 m2 overdækket indgang og 3 m2 toilet(boligareal). 

Udhuset påtænkes med en kiphøjde på 5 meter. Det opvarmes med brændeovn.  

  

Udhus/hobbyrummet ønskes anvendt til kunsthåndværk, ejer er billedkunstner og 

begyndt at tegne, male og lave skulpturer igen. Udhuset ønskes derfor indrettet 

med hems over halvdelen af rummet til oplagring af lærreder mv. 

  

Ejendommen har et grundareal på 440 m2. Tilladt bebygget areal for boligen er 20 

% af grundarealet svarende til 88 m2. Med det nye toilet bliver det samlede 

bebyggede areal 90 m2 svarende til 20,5 %, lige i overkanten. 

  

Tilladt udhusareal udgør et udhus på 20 m2 og 1 udhus på 10 m2, husene tillades 

sammenbygget. Her et samlet bebygget areal for udhuse på 29 m2. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.02.01 og omfattet af 

lokalplanerne SKA.244.B og SKA.B.02.01.01. 

  

Det ansøgte betinger dispensation fra lokalplan SKA.244.B § 7.5, hvorefter 

bygningshøjden for garage, carporte, udhuse mv. ikke må være højere end 4,5 

meter målt fra terræn – her påtænkes en kiphøjde på udhuset på 5 meter.  

  

Naboorientering og orientering af Foreningen By og Land er ikke iværksat. 

 
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, det vil sige lokalplanens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen Ole Svendsens Vej 4 er en relativ flad grund, den falder en smule fra 

tilgrænsende vej.  

  

Nabobebyggelsen syd for udhuset ligger meget højt. Der er en niveauforskel på ca. 

1 meter i sydskel af Ole Svendsens Vej 4 til nabobebyggelsen Lyng Peters Vej 5. 

Udhushøjden på 5 meter vil derfor ikke opleves højt fra denne ejendom. Udhuset vil 

mindske indblik i haven fra denne side.  

  

Udhuset vil fra Ole Svendsens Vej opleves i samspil med den nuværende 
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beboelse, og da der ikke er noget særligt niveauforskel i forhold til vejen, vurderer 

Fagcenteret ikke, at der trods den store højdeforskel i sydskel er grundlag for at 

indlægge niveauplan for udhuset og dermed tillade større højde. 

  

Der ses ikke her en hel særlig grund til at fravige lokalplanens højdebestemmelse 

for udhuset. I vurderingen har indgået hensyntagen til lighedgrundsætningen i 

lignende fremtidige ansøgninger.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag på den ansøgte udhushøjde på 5 meter. Ansøger 

henvises til at reducere højden til de tilladte 4,5 meter 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen titrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.21563/12) 

Ansøgning med projekt.pdf (dok.nr.21564/12) 

Foto.pdf (dok.nr.21565/12) 
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27. Opførelse af udhus, C. S. Møllers Vej 7B, Skage n 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen C.S. Møllers Vej 7, matrikel nr. 143-A Skagen Bygrunde, 

Skagen, søger om opførelse af nyt udhus med et areal på 18 m2 og en højde i skel 

på 2,71 meter, målt fra terræn til overkant tag mod skel. Udhusets længde er 7,31 

meter. 

Taghældningen er ensidig med beklædning af tagpap. 

Terrænforskellen mellem eget areal og naboen mod øst og del mod nord er ca. 60 

cm. 

Bygherren oplyser videre, at grunden er meget smal og det vil være vanskeligt at 

opføre en bygning med saddeltag uden dispensation. 

Byggeriet opføres således, at den høje mur, beliggende til naboen mod øst, 

”udnyttes”. Denne mur vil med det ansøgte blive mindre synlig i det smalle 

haverum. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplan nr. SKA. 200.C.3 

  

Afsnit 7. 8 : ” Garager, udhuse eller lign. må opføres i skel, når bygningshøjden i 

skel ikke overstiger 2,5 meter og bygningshøjden nærmere skel  ikke overstiger 4,5 

meter” 

  

Det ansøgte er projekteret med en højde i naboskel på 2,71 meter. 

  

Afsnit 8.7 ” Tage på garager, carporte og udhuse skal udføres som symmetriske 

saddeltage med sammen taghældning som hovedhuset. Udskud skal udføres med 

ensidig taghældning og mellembygninger må desuden udføres med fladt tag. Tage 

skal beklædes med matte, rødbrændte vingetegl i gl. dansk format, sort tagpap 

eller zink. 

  

Det ansøgte er projekteret med ensidig taghældning. 

  

Center for Teknik og Miljø har haft sagen udsendt i naboorientering omkring 

byggeriet højde samt udformningen af tagkonstruktionen.  

Der var ved høringsfristen udløb indkommet 1 indsigelse fra naboen C.S. Møllers 

Vej 5 a, der vil nedlægge forbud mod byggeriet. 

Center for Teknik og Miljø har ved telefonsamtale med ejeren den 28.februar 2012 

fået oplyst, at han frafalder hans indsigelse såfremt byggeriet ikke opføres i skel 

mod hans ejendom. 

  

Foreningen for By og Land har oplyst, at de ikke ønsker at intervenere i sagen. 

  

Det er center for Teknik og Miljø’s vurdering, at det ansøgte byggeri er søgt 

tilpasset den eksisterende bebyggelse på ejendommen, samt den øvrige 

bebyggelse i området. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles dispensation fra afsnit 7.8 og 8.7 i lokalplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Byggeansøgning, brev fra ejeren og tegninger. (dok.nr.21858/12) 

C S Møllersvej (2).docx (dok.nr.22808/12) 
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28. Om- og tilbygning af Chr. Møllersvej 7, Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen fremsender gennem sin arkitekt byggeansøgning for om-

tilbygningen af ejendommen, beliggende Chr. Møllers Vej 7, Højen, matr. nr. 375 

Skagen Bygrunde, Skagen. 

Projektet omfatter nedrivningen af ældre udhus og opførelse af tilbygning til 

eksisterende bolig. 

Byggeriet er tænkt udført som 2 parallelle længebygninger til hovedbygningen. Det 

samlede areal af tilbygningen er oplyst til 67 m2. 

Bygningen placeret tættest på den eksisterende bygning og tænkes dels opført 

med ”en let og gennemsigtig” mellembygning, der forbinder en bygning opført i 

henholdsvis beklædning af tegl samt et mindre udskud (udbygning), der beklædes 

med træ. 

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

delområde 1 ejendommen (boligen) er optaget som bevaringsværdig i lokalplanen. 

Udhuset, der nedrives, er ikke optaget som bevaringsværdig i lokalplanen. 

  

Ejendommen er optaget i Kommune Atlasset for Skagen med bevaringsværdi 3. 

  

Lokalplanen fastsætter følgende: 

  

§1.10 (Uddrag) ”Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde 

ændres uden godkendelse fra byrådet. Dette gælder også ændringer, der normalt 

ikke kræver byggetilladelse, f.eks. vedligeholdelsesarbejder, der har karakter af 

udskiftning. 

Tilbygninger og nybygninger på matrikler med bevaringsværdige bygninger må kun 

med byrådets særlige tilladelse og under forudsætninger af, at de er opført med en 

konstruktion, et materialevalg og størrelsesforhold der harmonerer med den 

bevaringsværdige bygning.” 

  

§1.10.2 ”Tilbygninger og nybygninger på matrikler med bevaringsværdige 

bygninger må kun udføres med byrådets særlige tilladelse og under forudsætning 

af, at de er opført med en konstruktion, et materialevalg og størrelsesforhold der 

harmonerer med den bevaringsværdige bygning 

   

§ 1.11.1 Fastsætter at det bebyggede areal af et hovedhus ikke må overstige 18% 

og det bebyggede areal må ikke overstige 150 m2.  

Det eksisterende hovedbygning har et bebygget areal på 85 m2 (opmålt af Teknik 

og Miljøcentret) hvilket medfører at det bebyggede areal i dag er 7,19 % af 

grundens areal. 

Med den ansøgte tilbygning, til hovedhuset, på 62 m2 (opmålt af Center for Teknik 

og Miljø) vil det fremtidige bebyggede areal udgøre 147 m2 og 12,29 % af grundens 

areal. 
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Center for Teknik og Miljø vurderer, at bestemmelsen i lokalplanen er overholdt. 

  

§1.12.1 Beboelsesbygninger skal opføres i een etage med udnyttelig tagetage. 

Da tilbygningen er udført med smalle ”bygningskroppe” vil det ikke være muligt at 

etablere udnyttelig tageetage. 

Det ansøgte vil kræve dispensation fra lokalplanens bestemmelse. 

  

Sagen har været udsendt i naboorientering og der ved fristens udløb indkommet 1 

bemærkning fra ejeren af Klitrosevej 4, der forespørger til byggeriets højde. 

Center for Teknik og Miljø har orienteret ved mail af den 13 februar  2012, ca. 

højden af byggeriet (skitseprojekt) til ejeren af Klitrosevej 4. 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at tilbygningen der tænkes udført med smalle 

bygningskroppe, med proportioner og et materialevalg, der tilpasser sig den 

eksisterende bevaringsværdige bygning, er i overenstemmelse med 

formålsbestemmelserne i lokalplanen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• det ansøgte skitseprojekt godkendes og der meddeles dispensation fra. §§ 

1.10.1, 1.10.2 og 1.12.1 i lokalplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Ansøgning, tegninger samt foto  (dok.nr.820/12) 
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29. Opførelse af ny skorsten, Niels Juels Vej 21, F rederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Varme A/S har søgt om byggetilladelse til ombygning og etablering 

af 2 nye naturgaskedler på varmeværket Niels Juels Vej 21.  

  

Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde FRE.E.10.28, der 

udlægger området til erhvervsformål. Rammerne fastsætter en maksimal 

bygningshøjde på 8,5 m, men med mulighed for byggeri på indtil 10 m, hvis særlige 

hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Der er ingen lokalplan eller 

lignende for området. 

  

Det nuværende varmeværk er opført omkring 1965 og til- og ombygget i 1975. Den 

nuværende skorsten er godt 55 m høj. I forbindelse med ombygningen er der 

behov for at opføre en ny skorsten, som får en højde på ca. 15 m. 

  

Ved behandling af byggesagen skal kommunen foretage en helhedsvurdering af 

bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne i henhold til 

Bygningsreglement 2010, kapitel 2.1. 

Ved vurderingen skal forhold som bebyggelsens anvendelse og områdets karakter 

samt byggeriets (skorstenens) afstandsforhold og højde i forhold til naboer og 

omkringliggende bebyggelse indgå. 

  

Det ansøgte har været i partshøring ved omkringliggende naboer, og der er 

kommet indsigelse fra en nabo, der bor umiddelbart syd for varmeværket. Naboen 

kommenterer bla. at han har været generet af støj fra varmeværket og ikke mener, 

der skal gives tilladelse, hvis der er risiko for mere generende støj. 

  

Varmeforsyningen har supplerende oplyst, at ombygningen af varmeværket ikke 

udføres med hensigt at udvide kapaciteten. Der udføres lyddæmpende 

foranstaltninger for at sikre at kravene i miljøgodkendelsen overholdes og 

varmeforsyningen vurderer, at etablering af et nyt tidssvarende kedelanlæg vil 

være en samlet miljømæssig forbedring for nærområdet.  

  

Det er fagcenterets vurdering, at den ny skorsten kan indpasses i området uden 

væsentlige genevirkning for de omboende i forhold til de kriterier, der kan lægges til 

grund ved en helhedsvurdering. 

Forhold omkring støj er reguleret i miljøbeskyttelsesloven og der er ved 

miljøgodkendelsen af varmeværket stillet vilkår i forhold til støj og vibrationer, som 

skal sikre at varmeværkets drift ikke giver unødig ulempe for de omboende. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

•         opførelse af ny 15 m skorsten godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
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Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Visualisering (dok.nr.21143/12) 

Bemærkninger fra nabo (dok.nr.15700/12) 

Ejers kommentarer (dok.nr.19952/12) 
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30. Dispensation fra Lokalplan nr. SAE.4.105.0 - Helårsbeboelse 

ved Sæby Strand 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af enfamiliehus på Strandkanten 35 i Sæby har søgt om dispensation fra 

Lokalplan til lovliggørelse af opført udhus, overdækning og drivhus. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SAE.4.105.0 for helårsbeboelse ved Sæby 

Strand, beliggende i delområde C. Indenfor delområdet er der pålagt byggefelter på 

ca. 12 x 25 m. Enfamiliehus, udhus og carport er opført i 2011 og beliggende 

indenfor byggefeltet. 

  

Udenfor byggefeltet er opført : Udhus og overdækning på samlet 13 m² samt 

drivhus på 7 m². 

  

 Lokalplanen har bestemmelser om bygningernes ydre som følgende: 

• Ydervægge skal fremstå i træ eller blank mur, som pudset eller vandskuret 
facade eller en kombination af disse. 

• Udvendige bygningssider må kun fremtræde i lyse farver (hvide, grålige 
eller gullige) 

• Tage skal udføres som flade tage eller tage med ensidig taghældning. 
  

Udhuset er opført i træ med fladt tag, men malet sort imod lokalplanens 

bestemmelser . 

  

Drivhuset er med saddeltag og i glas, alt imod lokalplanens bestemmelser . 

  

Ejer har søgt om dispensation til at beholde bygningerne, som de er, både 

placering og konstruktion. Ejer begrunder med følgende:  

Der er givet betydelige dispensation for byggeriet i område A, hvor det nu delvis 

opførte byggeri har en meget anderledes placering end i lokalplanen. Den ene 

boligblok er bygget lige ud for og tæt op ad byggefeltet på vores grund. 

(Administrationen kan oplyse, at der i område A opføres etageboligbyggeri. Der er 

ikke dispenseret til placering af boligblokkene i delområde A, lokalplanen 

vedrørende dette overholdes. Afstand fra nærmeste boligblok til byggefelt på 

Strandkanten 35 er ca. 14 m). Ejer skriver, at den nuværende placering af disse 

bygninger ikke på nogen måde generer udsyn fra byggeriet i område A, og med 

nuværende placering er der havudsigt hen over udhuset fra hele område A. 

Administrationen oplyser, at der i lokalplanens redegørelse står, at grundene i 

delområde C er pålagt byggefelter af hensyn til sikring af gode udsigtsforhold. 

Endvidere: Arkitektonisk udformes villaerne i delområde C, som villaerne i 

delområde D, i lyse farver (hvide, grålige og gullige) og med flade tage eller tage 

med ensidig taghældning. Det er altså ret tydeligt formuleret, hvad der er hensigten 

med bestemmelserne om byggefelter og bygningens ydre. Måske er der ikke taget 

højde for, at ejerne kunne ønske at opføre et mindre drivhus. Hvis dette placeres 

indenfor byggefeltet, vurderes det dog at være en mindre afvigelse, som der måske 

kan dispenseres til, hvis ikke der i forbindelse med en nabohøring modtages 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12946 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: linl 

 Besl. komp: PMU 
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væsentlige indsigelser. 

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

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

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne.  

  

Lokalplanen er vedtaget i 2008 og boligområdet er langt fra fuldt udbygget. 

  

En dispensation til opførelse af byggeri udenfor det i lokalplanen fastlagte 

byggefelt, skønnes at kunne danne præcedens i området. Det samme gælder, ved 

dispensation til udførelse af bygninger eller dele af disse i andre farver (f.eks. sort) 

end de i lokalplanen foreskrevne. Boligområdet vil derefter ikke blive det unikke 

boligområde, som lokalplanen har søgt af skabe. 

  

Center for Teknik og Miljø har yderligere en lovliggørelsessag i lokalplanområdet. 

Her er en nyopført bolig udført med sort ydervægsbeklædning på en del af 1. sal. 

Denne sag afventer p.t. en redegørelse fra bygherre. 

  

Et mindre drivhus, placeret indenfor byggefeltet, som f.eks. det, der er opført på 

Strandkanten 35, skønnes ikke at være en så dominerende bygning, at denne 

ændrer noget ved helhedsindtrykket for området. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag til placering af byggeri udenfor byggefeltet 

• der meddeles afslag til udførelse af bygninger eller dele af disse i andre 

farver end de i lokalplanen godkendte 

• der meddeles dispensation vedr. taghældning, tag- og facadematerialer til 

opførelse af et drivhus (max. 10 m²) på hver ejendom, hvis dette opføres 

indenfor byggefeltet 

• administrationen bemyndiges til at meddele tilsvarende afslag og 

dispensationer til fremtidige ansøgninger indenfor Lokalplan SAE.4.105.0 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

bilag til PMU med logo.pdf (dok.nr.17580/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. marts 2012 Side 69 af 80 

 

31. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalpla n på 

ejendommen Tækkerstien 3, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog henholdsvis den 25. nov. og supplerende 15. 

dec. 2011 ansøgning om etablering af ny kvist og indretning af badeværelse på 1. 

sal.  

  

Der søges om dispensation fra den for området gældende lokalplan, for så vidt 

angår bestemmelserne omkring bebyggelsesprocent og bebygget areal. 

  

Efterfølgende blev sagen udsendt i naboorientering til 4 naboer mv. og ved 

høringsfristens udløb, var der indgået svar fra 2 naboer og Foreningen for By og 

Landskab – alle var positive overfor det ansøgte. Det er centrets vurdering, at en 

udvidelse af det bebyggede areal på 0,63 % er af mindre betydning. 

  

Plangrundlag for ejendommen  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.04.04, 

der udlægger området til helårsboliger - åben-lav. 

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan SKA. 242.B 

Bygningen på ejendommen er på kulturarvstyrelsens side registreret med en 

bevaringsværdi på 4, men bygningen er ikke optaget som bevaringsværdig i 

lokalplanens kortbilag. Forholdet er heraf ikke juridisk bindende for ejerne.  

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA.242.B 

• Pkt. 7.1 der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke 

overstige 35 % og det bebyggede areal ikke må overstige 20 %  

Det ansøgte medfører en bebyggelsesprocent på 59 % og et bebygget 

areal på 35 %. 

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

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

Den aktuelle sag vurderes ikke i strid med principperne. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles tilladelse til ansøgte dispensationer for bebyggelsesprocent 

og bebygget areal  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11547 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Byggeansøgning med tegninger  (dok.nr.488/12) 

Høringssvar på nabooreintering - (dok.nr.15477/12) 
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32. Tag- og facaderenovering P. K. Nielsens Vej 9, 9990 Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik- og Miljø modtog d. 18-03-2011 en ansøgning om tilladelse til 

udførelse af kvist på ejendommens sydvendte tagflade, samt vedlagt begrundet 

ansøgning om dispensation til en bebyggelsesprocent på 40 %. I forbindelse med 

tag- og facaderenovering vil der blive udskiftet udvendige døre og to vinduer.  

  

Der ansøges om dispensation fra den for området gældende lokalplan, hvad angår 

bestemmelser om bebyggelsesprocent. 

  

I forbindelse med sagsbehandlingen bliver Center for Teknik- og Miljø d. 26-01-

2012, orienteret af ansøger, at det ansøgte er udført i sommeren 2011 og ansøger 

var velvidende om, at der ikke var meddelt byggetilladelse og dispensation. 

  

Kvisten er udført med en fronthøjde på ca. 1,0 m. og en længde svarende til 1/3 af 

facadelængden, ca. 3,20 m og har en taghældning på 25°. Indskæring i tagfladen 

er tre sten fra rygning og tre sten fra tagfoden. De udskiftede douglasplade-døre 

med spor og diagonalvinduer, er erstattet med døre i samme stil og 

diagonalvinduer, dog er bagdøren ikke todelt. De to vinduer er udskiftet til typen 

Bøjsø, som de eksisterende, som i perioden 1995-2000 er udskiftet løbende. 

  

Der blev den 25-01-2012 foretaget en naboorientering, hvilket ikke har givet 

anledning til bemærkninger. 

 
Plangrundlag for ejendommen  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.04.04 og omfattet af 

lokalplan SKA.242.B. Boligområde Vesterby, Skagen.  

Ejendommen er bevaringsværdig og klassificeret som en kl. 4. 

  

Ejendommen er opført i 1908, og ombygget i 1974, som indebar indretning af toilet 

i eksisterende bryggers. 

I perioden 1995-2000, blev ejendommens vinduer udskiftet til vinduestypen 

”Bøjsø”, som var tilsvarende dem, der sad før 1995. Ændringen af vinduerne blev 

udført i overensstemmelse med den tids gældende lokalplan. (Lokalplan nr. 5 for et 

center- og bevaringsområde i Skagen By) 

  

Boligen havde ved ansøgningstidspunktet et bebygget areal på 86 m² og et 

etageareal på 130 m²,. svarende til en bebyggelsesprocent på 39,3 %. Efter 

etablering af kvist blev etagearealet 132 m² og bebyggelsesprocenten 40 %. 

  

Det ansøgte kræver dispensation, jf. lokalplanens: 

  

• § 7.1, Bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke overstige 35 %, og 

det bebyggede areal på hver grund må ikke overstige 20 %. For grunde 

med bebyggelse i 1 etage, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 %.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2752 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mady 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. marts 2012 Side 72 af 80 

 

  

Der ansøges om opførelse af kvist på ejendommens sydvendte tagflade, 

som udløser en bebyggelsesprocent på 40 % 

  

De ændringer, som er blevet udført på ejendommen i sommeren 2011, er tilpasset 

de retningslinjer, som er beskrevet i den gældende lokalplan SKA.242.B. 

Boligområde Vesterby, Skagen. 

  

Det er Center for Teknik-og Miljø’s vurdering, at den udførte ombygning, renovering 

og arkitektoniske udtryk er i overensstemmelse med de omgivende bebyggelser og 

kulturmiljøet i Vesterby. 

 
Juridiske konsekvenser  
Efter planlovens § 19, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelser i en lokalplan (eller byplanvedtægt m.m.), hvis dispensationen ikke 

er i strid med principperne i planen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• den ansøgte udførelse af kvist, samt tag- og facaderenovering på 

ejendommen godkendes, idet der dispenseres fra en bebyggelsesprocent 

på 39,3 % til en bebyggelsesprocent på 40 % 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Oversigtsfoto (dok.nr.16543/12) 

Re: P. K. Nielsens Vej 9, 9990 Skagen - 11.06.17 Billede 04 Set fra nordvest.jpg (dok.nr.14732/12) 

Re: P. K. Nielsens Vej 9, 9990 Skagen - 11.06.17 Billede 05 Set fra sydøst.jpg (dok.nr.14730/12) 
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33. Turistoplysningstavle "Skagens Odde" på 

Frederikshavnsmotorvejen 

 

Sagsfremstilling  

Vejdirektoratet er i gang med at brede de ”brune” turistoplysningstavler ud på hele 

det danske motorvejsnet. De ”brune” turistoplysningstavler har været sat op som 

pilotforsøg på motorvejsstrækningerne fra Køge til Rødby og hen over Fyn. 

Forsøgsperioden udvides nu og i løbet af de næste 2 år til hele landet for herefter 

at blive evalueret for at se effekten af tavlerne. 

  

Vejdirektoratet har udpeget seværdigheder over hele landet i samråd med 

Samarbejdsudvalget vedr. servicevejvisning og turistinformation (SUV), hvor 

VisitDenmark, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen er indstillingsberettigede. 

  

I Frederikshavn Kommune er udpeget ”Skagens Odde”. På 

Frederikshavnsmotorvejen vil blive opsat turistoplysningstavle ”Skagens Odde” og 

desuden turistoplysningstavle ”Voergård” (Brønderslev Kommune). 

  

Vejdirektoratet har udarbejdet udkast til turistoplysningstavle ”Skagens Odde” med 

henblik på accept af motiv og tekst. Samtidig anmodes om forslag til placering af 

tavlen. 

  

Udkast til turistoplysningstavle og forslag til placering på Frederikshavnsmotorvejen 

fremgår af bilag. 

 
Indstilling  
Direktøren for ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Vejdirektoratets udkast til turistoplysningstavle ”Skagens Odde” godkendes 

og forslag 2 anbefales 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Turistoplysningstavle Skagens Odde og placering.pdf (dok.nr.18903/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11064 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: PMU 
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34. Orienteringssag - Forslag til indsatsplan for j ordforurening 

2012 

 

Sagsfremstilling  

Region Nordjylland har offentliggjort forslag til indsatsplan for jordforurening i 2012. 

Indsatsplanen er i offentlig høring fra den 1. februar 2012 til den 3. marts 2012.  

  

Prioriteringen i planen er foretaget ud fra hensynet til grundvandet og følsom 

arealanvendelse, såsom børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde 

med akutte forureninger, der truer indeklimaet eller udgør en risiko for eksplosion, 

eller hvor der er risiko for kontakt med forureningen. 

  

Planen indeholder 11 afværgeprojekter, 15 udvidede forureningsundersøgelser, 20 

igangværende afværgeprojekter, 19 igangværende monitoneringer og 6 videreførte 

udvidede forureningsundersøgelser. Projekterne er fordelt på 23 rettet mod 

grundvandsressourcerne, 47 mod følsom arealanvendelse og 1 mod både 

arealanvendelse og grundvand. 11 af projekterne ligger i Frederikshavn Kommune. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller 

• sagen til orientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Forslag til indsatsplan for jordforurening 2012 - 

Forslagtilindsatsplanforjordforurening2012.pdf (dok.nr.13182/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1451 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: hemu 

 Besl. komp: PMU 
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35. Orienteringssag - Politianmeldelser 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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36. Orienteringssag - Hærvejen i Nordjylland 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune er med i et tværkommunalt samarbejde om 

videreførelsen af Hærvejen igennem Nordjylland. Hærvejen er et nationalt stiforløb 

med forbindelse til hele Europa. 

  

I efteråret 2011 har Frederikshavn Kommune i samarbejde med Region Nordjylland 

og de andre nordjyske kommuner gennemført forprojektet til ”Hærvejen i 

Nordjylland”. 

Forprojektet har gennem workshops med interessenter og borgere identificeret 

mulige ruteforløb og oplevelsespotentiale samt skabt grundlag for iværksættelse af 

et hovedprojekt. 

Forprojektets resultater er dokumenteret i slutrapporten. Denne er vedlagt som 

bilag. 

  

Gennem første halvår af 2012 vælges den endelige ruteføring på baggrund af 

forprojektets resultater. Kriterier ved valg af ruteføring er:  

• Smuk og spændende natur 

• Autentisk vejspor / hærvej 

• Kulturhistoriske steder 

• Erhvervs- og oplevelsesøkonomisk potentiale 

Når det endelige ruteforløb samt økonomien er klarlagt, forelægges sagen til 

behandling i Plan og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Der søges finansiering til hovedprojektet ”Hærvejen i Nordjylland” i 2. halvår af 

2012 gennem Fødevareministeriets Grøn Vækst Pulje til kommuner og regioner. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til orientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Hærvejen i Nordjylland - Slutrapport.pdf (dok.nr.19566/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8976 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU 
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37. Orienteringssag - Plan- og Miljøudvagets møde m ed 

vognmændene/TAXA 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget afholdt møde med vognmændene og TAXA den 23. januar 2012. 

Referat fra mødet er vedhæftet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller 

•         sagen til orientering  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Referat fra taximøde den 23 januar 2012.htm (dok.nr.20052/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11518 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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38. Efterretningssag - sygefraværsstatistik i Frede rikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til januar 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for de seneste fire måneder, nemlig oktober, november og december 2011 samt 

januar 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig  eller kronisk 

sygdom (§ 56)) .  

Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Til efterretning. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Bilag  

Fraværsstatistik Feb2012.pdf (dok.nr.16999/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Placering af en vej i et lokalplanlagt område – Hot el ved Jens 

Winthers Vej, Skagen af 6. februar 2012  

To naboer til lokalplanområdet har påklaget kommunens afgørelse af 7. 

februar 2011 om ændring af vejforløbet i lokalplanområdet (placeringen af 

den interne vej samt ind- og udkørsel til Jens Winthers Vej) 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser Frederikshavn Kommunes 

afgørelse til fornyet behandling. 

  

• Afslag på en ansøgt etablering af altan på ejendomm en Østre 

Strandvej 43 i Skagen af 20. februar 2012  

Ejer har påklaget kommunens afgørelse af 19. januar 2012 med afslag til 

en ansøgt etablering af altan på ejendommen: 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 19. januar 2012 og hjemviser sagen til kommunens 

fornyede behandling. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2012  
Til efterretning. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

 
 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 

   
 

 
 


