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1. Ansøgninger om opstilling af vindmøller ved Dons ted 

 

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 

Donsted på det østlige side af motorvejen ca. 2,7 km nord for Præstbro og ca. 1,8 

km sydøst for Dybvad. 

  

Byrådet besluttede desuden på mødet, at lokalplanlægning for vindmølleområdet 

ved Donsted skal afvente undersøgelse af alternativ placering ved motorvej E45 i 

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

  

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

planlægning for vindmøller ved Donsted ved det udlagte vindmølleområde og ved 

motorvejen. 

  

Det ene projekt er på 4 vindmøller med en totalhøjde på 130 m og er beliggende 

ved det udlagte område til vindmøller. Det andet projekt indeholder 4 vindmøller 

med en totalhøjde på 125 m og er beliggende ved motorvej E45 ca. 870 m vest for 

projektet ved rammeområdet. 

  

Herunder er fakta for de 2 projekter opstillet: 

  

Indhold 

Projekt ved 

rammeområde 

Projekt ved 

motorvej E45 

Mølletype Siemens SWT-3.0-101 VESTAS V90 LF 3.000 

Antal vindmøller 4 4 

Totalhøjde (m) 130 125 

Rotordiameter (m) 101,0 90,0 

Navhøjde (m) 79,5 80,0 

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 – 1:1,125 

(rotor er ca. 12,5% 

større end navhøjde) 

Afstand mellem vindmøller 

(m) 

325 

(~ 3,2 * rotordiameter) 

270 

(~ 3,0 * rotordiameter) 

Længde på møllerække 

(m) 

980 810 

Produktion pr. år (MWh) 
I projektet ved motorvejen skelnes 

der mellem, om Dybvad Søpark 

vurderes at være rekreativ 

anvendelse eller støjfølsom 

rekreativ anvendelse. 
Hvis søparken vurderes at være 

støjfølsom, skal møllerne 

støjdæmpes i mode 6, ellers i 

mode 2 for at overholde 

30.000 24.500 i støjreduceret 

mode (mode 2) 

22.800 i støjreduceret 

mode (mode 6) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/261 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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støjgrænserne. 

Antal husstande 7.100 ? 

Afstand fra 

vindmølleområdet til den 

østligste del af Dybvad – 

Dybvad Søpark (m) 

1.640 770 

Afstand fra 

vindmølleområdet til 

nærmeste udlagte 

boligområde (m) 

1.820 950 

Afstand til motorvej E45 1.300 360 

Overholdelse af 

afstandskrav til naboer 

(4*totalhøjde) 

Ja Ja. 

Afstand til 

mølleopstillers egen 

ejendom er 288 m til 

udendørs opholdsareal 

og 302 m til bolig. 

Overholdelse af 

afstandskrav til 

højspændingsledning (½ * 

rotordiameter + 25m) 

Ja Ja 

Overholdelse af 

støjgrænser – alm. støj 

Ja, ved at støjdæmpe 

mølle 1 og 4 med -2 dB 

og mølle 2 og 3 med -3 

dB 

Ja, ved at støjdæmpe 

møllerne (mode 2 eller 

6 afhængig af, om 

Dybvad Søpark 

vurderes at være 

støjfølsom)  

Støjen ved 

mølleopstiller overstiger 

støjgrænser, selv om 

alle 4 vindmøller er 

støjreduceret 

maksimalt (mode 6) 

Overholdelse af 

støjgrænser – lavfrekvent 

støj 

Ja Ja, ved at støjreducere 

(mode 2) - på nær ved 

mølleopstiller. 

Overholdelse af 

retningslinjer for 

skyggegener 

Ja Ja, på nær ved 

mølleopstiller, hvor der 

er 37 timers skyggekast 

pr. år. 

Lodsejeraftaler Vindmøllerne ligger på 

mølleopstillers egen 

ejendom. 

Vindmøllerne ligger på 

mølleopstillers egen 

ejendom. 

Hensyntagen til §3 område Området ligger uden for 

beskyttet natur. 

Området ligger uden for 

beskyttet natur. 

Serviceveje Kan etableres uden at 

være i konflikt med 

Kan etableres uden at 

være i konflikt med 
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Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven 

Forhold til skovbyggelinje 

om Donsted Kær 

Kræver dispensation Ikke 

dispensationskrævende 

  

Sammenligning af projekterne  

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

overordnet adskiller projekterne sig ved forskellen i produktion og afstand til Dybvad 

by samt overholdelse af vindmøllecirkulæret og krav i forhold til bekendtgørelsen om 

støj fra vindmøller. 

  

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 produktion i 

de udlagte vindmølleområder. Projektet ved rammeområdet har en produktion på 

30.000 MWh pr. år sammenlignet med projektet ved motorvejen, hvor produktionen 

er 24.500/22.800 MWh pr. år afhængig af, hvor meget vindmøllerne støjdæmpes. 

Dybvad Søpark i den vestlige del af Dybvad by nærmest vindmølleområdet ved 

motorvejen er udlagt og lokalplanlagt til rekreativ anvendelse. Omfanget af 

støjdæmpningen af vindmøllerne i projektet ved motorvejen afhænger af, om 

Dybvad Søpark vurderes at være en støjfølsom rekreativ anvendelse eller en 

rekreativ anvendelse. I forslaget til vejledningen om støj fra vindmøller er der 

redegjort for, at parker oftest betragtes som støjfølsomme og dermed medfører 

lavere grænseværdier for støjen fra vindmøller. 

  

Afstanden til Dybvad by og det rekreative område ved Dybvad Søpark er 900-1.000 

mindre for projektet ved motorvejen end for projektet ved rammeområdet. Den 

visuelle oplevelse af vindmøllerne ved motorvejen vil dermed være mere markant 

for beboerne i Dybvad by. 

  

I forhold til overholdelse af vindmøllecirkulæret og krav i bekendtgørelsen om støj 

fra vindmøller, så skal støjgrænserne og afstandskravet ikke overholdes ved 

vindmølleejerens private beboelse, men de skal være overholdt til nabobeboelser 

og anden støjfølsom anvendelse. For projektet ved rammeområdet er såvel 

støjgrænser som afstandskrav overholdt ved både naboer og mølleopstillers private 

beboelse. For projektet ved motorvejen er støjgrænserne og afstandskravet 

overholdt til naboer. Vindmølleopstillerens private beboelse er undtaget 

støjgrænserne og afstandskravet. I den forbindelse skal det bemærkes, at et 

eventuelt salg eller en fraflytning af boligen uden, at vindmøllerne medsælges kan 

føre til, at den udsendte støj fra vindmøllerne skal reduceres væsentligt, fordi 

undtagelsesbestemmelsen ikke længere kan gøres gældende for boligen. Dette kan 

i yderste konsekvens føre til, at vindmøllerne må indstille driften for, at støjkravene 

kan overholdes i forhold til en ny ejer. 

  

Centrets vurdering af projekterne  

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

igangsættes konkret planlægning for projektet ved rammeområdet. 

  

Området ligger afstandsmæssigt længere fra de udlagte boligområder i Dybvad by. 
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Produktionen er henholdsvis 22 % og 32 % større end produktionen fra 

vindmøllerne i området ved motorvejen alt afhængig af om Dybvad Søpark 

betragtes som støjfølsom rekreativ anvendelse eller rekreativ anvendelse. 

  

Samtidig udelukkes usikkerhedsmomentet omkring fremtiden for vindmøllerne ved 

motorvejen ved en fraflytning eller et salg af mølleopstillers bolig. Vindmølleprojektet 

i rammeområdet virker endvidere for kommuneplanen, idet området er placeret tæt 

på det allerede udlagte vindmølleområde. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der igangsættes detaljeret planlægning for vindmøller ved Donsted ifølge 

projektet med de 4 vindmøller umiddelbart nord for det allerede udlagte 

rammeområde til vindmøller. Valget begrundes med større produktion og 

større afstand til Dybvad by 

• ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag, indeholdende lokalplan og 

VVM. Kommunen er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplantillæg og 

miljøvurdering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Ansøgning ved rammeområdet (dok.nr.30210/12) 

Ansøgning ved motorvejen (dok.nr.30209/12) 

Luftfoto (dok.nr.30198/12) 

Oversigtskort (dok.nr.30199/12) 
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2. Kollektiv trafikplan 2013-2016 i høring 

 

Sagsfremstilling  

NT skal ifølge lov om trafikselskaber hvert fjerde år udarbejde en kollektiv trafikplan 

som opfølgning på den nationale jernbaneplan. Udkastet til NT’s trafikplan består af 

en trafikplan med tilhørende bilag. Trafikplanen er inddelt i 6 temaer: 

  

1.     Forstærkning af busnettet og fremkommelighed 
2.     Udvikling af banebetjeningen 
3.     Videreudvikling af Flextrafik 
4.     Opgradering af stoppesteder og terminaler 
5.     Bedre trafikinformation 
6.     Mindre klima- og miljøpåvirkning 

  

Den kollektive trafik i Nordjylland består af to  vigtige komponenter. Den første 

komponent er den almindelige offentlige servicetrafik, som er åben for alle brugere 

(bus, tog og Flextur). Den anden komponent er Flextrafik (sygehus, handicap, 

læge, skole og SFO og aktivitet), som ikke er en åben kørselsordning. 

  

Hovedmålene med trafikplanen er dels at skabe et fælles vidensgrundlag om 

udvikling, marked og kunder, dels at formulere overordnede mål og visioner samt 

en overordnet plan, der kan omsættes i konkrete omlægninger af ruter mv. 

  

Indkomne høringssvar samles i en hvidbog, der forelægges NT’s bestyrelse den 

27. april 2012, hvor trafikplanen forventes endelig godkendt. 

Der henvises til vedhæftede notat vedrørende trafikplanen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget i princippet 

tiltræder principperne i planen for udvikling af den kollektive trafik, herunder 

forslåede ruteændringer og anlægsinvesteringer, dog forbeholder udvalget sig ret til 

at tage stilling konkret, når der foreligger mere konkrete planer i forbindelse med 

kommende køreplanlægning og anlægsinvesteringer. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Notat kollektiv trafikplan 2013-16 i høring.DOCX (dok.nr.34825/12) 

trafikplan 2013-2016 høring (2).pdf (dok.nr.34826/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
På Plan og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2012 blev udvalget præsenteret for 

en række indsatsområder med særlig relevans for kommunens fortsatte attraktion 

som bosætnings-, erhvervs- og turistkommune. Plan- og Miljøudvalget pegede 

efterfølgende på de særlige indsatsområder, som udvalget ønsker at prioritere i en 

videre bearbejdning i udviklingsstrategien og kommuneplanen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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De særlige indsatsområder er: 

  

•         Der skal knyttes op om de fire vækstspor og dét, vi er gode til som 

afsæt for udvikling i hele kommunen. De enkelte byers styrker i forhold 

til vækstsporene skal understøttes, og der skal kommunikeres bedre 

og tydeligere om kommunens styrker. 

•         Kystens mange kvaliteter skal ligge til grund som vækstmulighed for 

byernes udvikling, erhvervsliv, helse og sundhedsfremme m.v.  

•         Oplevelseserhvervet ”op og ned langs kysten” skal støttes, herunder 

etablering af sti -adgange til stranden. 

•         Havnenes funktion og betydning skal fastholdes som dynamoer for 

byernes udvikling.  

•         Kulturlivets og bymiljøets betydning skal bruges i udvikling af 

kommunen. 

•         Sæbys potentiale og attraktivitet som bosætningsby for tilflyttere skal 

særligt udvikles og udnyttes. 

•         Der skal i Skagen være øget opmærksomhed på at få ”liv i husene” 

(brugere) hele året, hvis faste helårsbeboere ikke er en mulighed. Den 

fremtidige anvendelse af boligområder i Skagen til helårsbolig- eller 

ferieboligområde skal fastlægges. 

•         Der skal fokus på rammerne for landbrugsproduktion herunder 

leverancer til biogasanlæg og forarbejdning af landbrugsprodukter for 

at skabe merværdi og arbejdspladser.       
  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at de særlige 

indsatsområder indgår og viderebearbejdes i udviklingsstrategi og kommuneplan. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes, idet ordet sti fjernes under 3. punkt. 

 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. april 2012 Side 14 af 61 

 

4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.04.05.01 o g 

kommuneplantillæg 09.24 – Boligbebyggelse ved Lille  Strand, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

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

23. november 2011 været fremlagt til offentlig debat.  

Der er indkommet 31 indsigelser/bemærkninger til planforslagene, heraf er 3 

underskriftsindsamlinger med henholdsvis 35, 43, 180 underskrivere samt 955 

enslydende underskrevne protestskrivelser. 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 maks 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 maks højde 9,5 meter – 2x4 stk. 

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

• boligmoduler langs Fabriciusvej fra maks 9,5 meter til maks 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, 

det vil sige kote 3,3. 

  

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

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

  

Den reducerede højde kompenseres ved en forlængelse af bebyggelsen mod Jens 

Fages Vej, og den her placerede indkørsel til bebyggelsen fra Fabriciusvej flyttes 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10569 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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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. Maks  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 

 
Supplerende sagsfremstilling - Plan- og Miljøudvalg et 10. april 2012  
Center for Teknik og Miljø har med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets beslutning 

drøftet bebyggelsens højde med bygherren. 

  

Bygherren har endnu engang sammen med sin arkitekt vurderet mulighederne for 

at reducere byggeriets højde. Det er bygherres vurdering, at det ikke er muligt, hvis 

der samtidig skal skabes mulighed for en bebyggelse i lighed med den, der var 

grundlag for udarbejdelse af lokalplanen. Redegørelse fra bygherren er vedlagt 

dagsordenen som bilag. 

  

Der e gennemført en supplerende høring af det byggeprojekt bygherren 

efterfølgende har fremsendt. Det reviderede byggeprojekt er for så vidt angår højde 

og vejadgangs placering, forskelligt fra det, det fremlagte lokalplanforslag skabte 
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mulighed for.  

Det reviderede projekt reducerer byggeriet højde til henholdsvis 9,5 m, 8,5 m og 7,5 

m lavest mod Jens Fages Vej. Til gengæld øges byggefeltet således, at der kan 

bygges tættere på Jens Fages Vej, hvorfor vejadgangen flyttes fra Fabriciusvej til 

parkeringspladsen på Vestre Strandvej.  

Den supplerende høring har givet anledning til indsigelser/bemærkninger fra 3 ejere 

af ejendomme. 

Center for Teknik og Miljø har beskrevet og kommenteret 

indsigelser/bemærkninger i det Indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som 

bilag. Bagest i  Indsigelsesnotatet, der tidligere er forelagt udvalget, er der 

suppleret med de indsigelser/bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med 

den supplerende høring.  

Opmærksomheden henledes på, at de plandokumenter, der er vedlagt 

dagsordenen som bilag, ikke indeholder de ændringer, der fremgår af indstillingen 

til mødet. 

 
Indstilling - Plan- og Miljøudvalget 10. april 2012  
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 kommuneplanen vedtages med 

følgende ændringer i forhold til de planforslag, der tidligere har været fremlagt til 

offentlig debat: 

  

Bebyggelsens højde reduceres fra 10,5 meter således: 

• boligmoduler mod Vestre Strandvej maks højde 9,5 meter – 8 stk. 

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

• boligmoduler langs Fabriciusvej fra maks 9,5 meter nærmest Vestre 

Strandvej til 7,5 meter for sidste modul med gavl mod Jens Fages Vej – 5 

stk.  

Alle højder måles fra det niveauplan, der er fastlagt i lokalplanforslaget, det vil sige 

kote 3,3DVR -svarende til grundens niveau ved Vestre Strandvej. 

  

Byggefeltet udvides imod nord-vest således, at bebyggelsen, som kompensation 

for den reducerede højde, kan opføres tættere på Jens Fages Vej. 

  

Vejadgangen til bebyggelsen flyttes fra Fabriciusvej til parkeringspladsen ved 

Vestre Strandvej. Ind- og udkørsel til bebyggelsen etableres over fællesstien langs 

Vestre Strandvej imellem to bygninger, hvorfor der på adgangsvejen, umiddelbart 

nord for fællesstien, skal etableres en ”hævet flade”. Den hævede flade skal varsle 

de der kører fra den omhandlede bebyggelse om krydsende færdsel på fællesstien. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen, 

idet han ønsker fastholdt en max. højde på 8,5 meter. 
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Bilag  

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

Ændret bebyggelsesplan.pdf (dok.nr.23054/12) 

Indsigelsesnotat, forslag til lokalplan SKA.B.04.05.01_kpl.tillæg 0.242009 samt supplerende høring af 

revideret byggeprojektDOCX.pdf (dok.nr.34252/12) 

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

Lokalplan SKA.B.04.05.01_Boligbebyggelse ved Lille Strand, 

Skagen.pdf_PMU_31.01.2012.pdf (dok.nr.4987/12) 

Bygherres genvurdering af højde på byggeri.pdf (dok.nr.33958/12) 
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.11.03.01 o g 

kommuneplantillæg nr. 09.34 - Hvide Klit Golfbane, Bunken 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til de omhandlede planer har i perioden fra den 11. januar til den 7. marts 

2012 været fremlagt til offentlig debat. 

  

Der er kun indkommet 3 bemærkninger til planforslagene og Center for Teknik og 

Miljø har beskrevet og kommenteret indsigelserne i indsigelsesnotat, der er vedlagt 

dagsordenen som bilag. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er ikke indkommet påklage over centerets afgørelse om ikke at miljøvurdere 

planforslagene. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.F.11.03.01 og det 

tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.34 vedtages med de ændringer, som foreslået 

i indsigelsesnotatet. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Lokalplan SKA-F-11-03-01 til PMU.ØU.BR 100412 (dok.nr.32891/12) 

Kommuneplantillæg 09.34 til PMU.ØU.BR. 100412 (dok.nr.32892/12) 

Indsigelsesnotat PMU 10.04.12 (dok.nr.28909/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/5521 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.15.02.01 o g 

kommuneplantillæg 09.36 - Søster Annas Vej 3, Frede rikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til de omhandlede planer har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 

den 11. januar til den 7. marts 2012.  

  

Der er kun indkommet en enkelt bemærkning til planforslagene som vedrører 

handicap parkeringsforhold. Center for Teknik og Miljø har beskrevet og 

kommenteret indsigelsen i indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag. 

  

I forhold til lokalplanforslaget er der i den endelige lokalplan indføjet en 

bestemmelse som sikrer, at der skal etableres handicap parkeringspladser ved en 

anvendelse til offentlige formål. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er ikke indkommet påklage af centerets afgørelse om, at planforslagene ikke 

skal miljøvurderes. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.15.02.01 og det 

tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.36 vedtages med den ændring, som foreslået 

i indsigelsesnotatet.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat (dok.nr.28856/12) 

- Kommuneplantillæg 09-36 til PMU.ØU.BR 100412.pdf (dok.nr.32863/12) 

- Lokalplan FRE.B.15.02.01 Søster Annas Vej 3 til PMU.ØU.BR 100412 .pdf (dok.nr.32862/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9537 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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7. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.05.06.01og  

kommuneplantillæg 09.35 - Boligområde Bakkevænget, Østervrå  

 

Sagsfremstilling  

Byrådet vedtog på mødet den 21.december 2011 udsendelsen af lokalplanforslag 

SAE.B.05.06.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.35 for et boligområde på 

Bakkevænget, Østervrå i offentlig høring. 

Ved offentlighedsfasens udløb den 14.marts 2012 havde Center for Teknik og Miljø 

modtaget 2 bemærkninger og indsigelser. Disse er resumeret i det notat, der er 

vedlagt dagsordenen som bilag. 

I de indkomne indsigelser er der særligt fokus på terrænregulering samt et par 

andre kommentarer vedrørende solceller, ibrugtagen af ny bebyggelse samt 

bebyggelseskarakteren. 

På baggrund af indkomne indsigelser er der blandt andet foretaget ændringer af 

lokalplanens bestemmelser pkt. 7.5, 8.5 samt 11.2 jf. indsigelsesnotatet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B.05.06.01 samt 

kommuneplantillæg nr. 09.35 vedtages endeligt med de indstillede ændringer. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Lokalplan.pdf (dok.nr.32607/12) 

Kommuneplantillæg.pdf (dok.nr.32606/12) 

Indsigelsesnotat.docx (dok.nr.32570/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6533 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. april 2012 Side 21 af 61 

 

8. Forslag til Lokalplan FRE.O.11.28.01 - Døgninsti tution, 

Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr. 09.42, Frede rikshavn 

 

Sagsfremstilling  

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

baggrund af foroffentlighedsfasens resultat for ny døgninstitution på Nordre 

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

  

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

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

placering af døgninstitutionen på adressen Suensonsvej 1, Frederikshavn. 

  

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

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

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

som indretningsmæssigt udstråler værdier som hjemlighed og harmoni. 

  

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

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

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

flytter til nyetableret institution på Peter Wessels Vej. 

  

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

været en lokalplan for området. 

  

Nuværende kommuneplanramme muliggør anvendelse til boligområde, dvs. 

etageboliger samt lokalcenter for detailhandel. Bebyggelsesprocenten er maks. 40 

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

  

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

anvendelsen i kommuneplanrammen. Der er således udarbejdet et 

kommuneplantillæg nr. 09.42 for lokalplanområdet, som sikrer områdets 

anvendelse til offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder 

døgninstitution.  

  

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

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

  

Hovedbygningen må ikke opføres nærmere skel end 5 m. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget samt 

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

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. 

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9030 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.O.11.28.01 

Døgninstitution, Suensonsvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.42 

udsendes i offentlig høring. 

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

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Sagen genoptages. 

Børne- og Ungdomsudvalget blev på det seneste udvalgsmøde den 8. marts 2012 

orienteret om behovet for døgninstitutionspladser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.O.11.28.01 

Døgninstitution, Suensonsvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.42 

udsendes i offentlig høring. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Et flertal tiltræder indstillingen. Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen kan 

ikke tiltræde indstillingen. 

 
Bilag  

Lokalplanforslag Døgninstitution.pdf (dok.nr.7590/12) 
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9. Forslag til lokalplan SKA.B.04.04.01 - Damstedve j, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 6. september 2011 

foreligger der nu et lokalplanforslag for de 6 ejendomme beliggende Damstedvej 21 

– 31 i Skagen. Lokalplanforslaget har været fremsendt til lodsejerne og i 

principform og forelagt i et møde, hvor 5 af de 6 lodsejerne i området var 

repræsenteret. Den 6. lodsejer har fremsat skriftlige bemærkninger til forslaget. 

Disse bemærkninger er sammen med bemærkninger fremsat på mødet forsøgt 

tilgodeset i lokalplanforslaget. 

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af udvalgets tidligere beslutninger i 

forbindelse med ønsker om nybyggeri og udvidelser af bygninger i området. 

Lokalplanforslaget muliggør dog i modstrid med udvalgets tidligere beslutning 

opførelse af carporte mod Damstedvej. 

Lokalplanforslaget er i øvrigt i vid udstrækning en videreførelse af den tidligere 

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

Lokalplanforslaget fastlægger 4 byggefelter for hver grund i et forsøg på at skabe 

lige muligheder for nybyggeri og udvidelse af den nuværende bebyggelse og at 

forebygge indbliksgener og tilgodese udsigtslinjer fra bebyggelsen. 

Lokalplanforslaget forsøger at tilgodese flest mulige af de tidligere fremsendte 

byggeønsker. 

Ejeren af Damstedvej 27 er dog ikke helt tilfreds, idet vedkommende fortsat ønsker 

at opføre en tilbygning i 2 etager. Dette ønske har udvalget tidligere meddelt afslag 

den 5. april 2011. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en tilbygning i 

1½ etage med høj trempel. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler  

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B.04.04.01 sendes i 

offentlig høring 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

LpForslag.SKA.B.04.04.01 Damstedvej.pdf (dok.nr.33154/12) 

Dagsordentekst 05.04.2011.pdf (dok.nr.32208/12) 

Dagsordentekst 06.09.2011.pdf (dok.nr.32209/12) 

Karsten Hvid.pdf (dok.nr.33236/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/913 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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10. Projektforslag for transmissionsledning fra Hør by 

Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå V armeværk  

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd har den 22. juni 2011 godkendt projektforslag for 

transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og 

Østervrå Varmeværk. Byrådets afgørelse blev påklaget til Energiklagenævnet af 

HMN Naturgas I/S. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 9. november 2011 

annulleret Frederikshavn Kommunes godkendelse af projektforslaget og hjemvist 

sagen til fornyet behandling i kommunen, grundet Frederikshavn Kommunes 

afgørelse ikke var ledsaget af en fyldestgørende begrundelse. 

  

Efter udarbejdelsen af det første projektforslag har Energistyrelsen i april 2011 

udmeldt nye forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. 

Hørby Varmeværk har derfor revideret det tidligere godkendte projektforslag og 

udarbejdet et nyt projektforslag efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 

(projektbekendtgørelsen), dateret januar 2012.  

  

Projektforslagets formål er at sikre en optimal og fleksibel udnyttelse af 

produktionsanlæggene på de tre implicerede værker.  

  

Etableringen af transmissionsledningen vil medføre et meget fleksibelt 

varmeproduktionssystem til de tre byer, hvor gasmotorerne vil kunne producere 

varmen til de tre varmeværker, når elpriserne er høje og halmkedlen vil kunne 

producere varmen, når elpriserne er lave. 

  

Projektforslaget opfylder endvidere varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, 

idet det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. I forhold til 

referencen, som er den fortsatte drift på de tre anlæg, udviser projektforslaget en 

positiv samfundsøkonomisk gevinst på 28,6 mio. kr., såfremt 

transmissionsledningen etableres. 

  

Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas I/S og der er ikke 

fremkommet indsigelse mod projektforslaget 

  

Frederikshavn Kommune har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse vedrørende 

hjemlen for godkendelse af transmissionsledningen. HMN Naturgas I/S argument 

for at påklage det første projektforslag til Energiklagenævnet var, at Frederikshavn 

Kommune havde godkendt et projektforslag udarbejdet efter § 8 i 

projektbekendtgørelse, hvorimod HMN Naturgas I/S er af den opfattelse, at 

projektforslaget skal godkendes efter § 15 i projektbekendtgørelsen.  

  

Energistyrelsen bekræfter, at projektforslaget skal godkendes efter 

projektbekendtgørelsens § 8, idet der ikke samtidig sker en udvidelse af 

produktionskapaciteten og idet referencen er en uændret drift på de eksisterende 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/12123 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. april 2012 Side 25 af 61 

 

anlæg. Energistyrelsen udtalelse er vedlagt som bilag.  

  

Center for Teknik og Miljø har anmodet advokatfirmaet Bech-Bruun udarbejde et 

notat med de kriterier, Frederikshavn Kommune skal lægge vægt på i forbindelse 

med godkendelse af projektforslaget og som kan anføres i den efterfølgende 

begrundelse. Bech-Bruun’s notat er vedlagt som bilag 

  

Center for Teknik og Miljø er af den opfattelse, at projektforslaget fremmer den 

mest samfundsøkonomiske og miljømæssige anvendelse af energi, formindsker 

afhængigheden af fossile brændsler samt øger forsyningssikkerheden. Ligeledes er 

Center for Teknik og Miljø af den opfattelse, at det er korrekt at projektforslaget er 

udarbejdet efter § 8 i projektbekendtgørelsen og at Frederikshavn Kommune kan 

godkende projektforslaget. 

  

HMN Naturgas I/S har tidligere meddelt Frederikshavn Kommune, at det ikke kan 

udelukkes, at de påklager Frederikshavn Kommunes afgørelse til 

Energiklagenævnet, såfremt Frederikshavn Kommune godkender projektforslaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Udtalelse fra Energistyrelsen vedr. projektgodkendelse af transmissionsledning (dok.nr.30224/12) 

Notat fra Bech-Bruun (dok.nr.30234/12) 

Revideret projektforslag for transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og 

Østervrå Varmeværk. - Samlet projektforslag.pdf (dok.nr.30241/12) 
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11. Ny fredningssag i Råbjerg og Napstjert Mose 

 

Sagsfremstilling  

 Center for Teknik og Miljø stiller forslag om at centret undersøger muligheden for 

at rejse en ny fredningssag i Råbjerg og Napstjert Mose. En fredning betyder, at 

der en gang for alle tages stilling til, hvordan området må anvendes. Lodsejernes 

muligheder for anvendelse af jorden klarlægges og berørte lodsejere vil få udbetalt 

en skattefri erstatning for eventuelle restriktioner. Erstatningen fastsættes af 

Fredningsnævnet.  

Fredning skal have til formål at bevare rimme-dobbe landskabet, samt sikre de 

dyre- og plantearter, der er tilknyttet dette landskab. Rimmerne og dobberne er ikke 

i forvejen beskyttet, medmindre vegetationen er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens §3 (heder, moser, enge, søer og overdrev). Ifølge 

kommuneplanens retningslinie 5.8.1 skal rimmer og dobber sikres, der hvor de 

fremtræder i landskabet. 

 
Juridiske konsekvenser  
Der skal udarbejdes et forslag til en fredningskendelse med specifikke 

bestemmelser for det fredede areal samt budget. Hvis der fortsat er politisk 

opbakning til projektet, sendes projektet til Fredningsnævnet, der overtager 

myndighedsbehandlingen derefter. 

De foreslås, at det fredede areal udelukkende ligger indenfor det eksisterende 

Natura 2000 område. I Natura 2000 områder har kommunalbestyrelsen i forvejen 

en forpligtigelse til at sikre særlige naturtyper og arter. Hvis en lodsejer 

eksempelvis har fået tilskud via en MVJ-ordning (MiljøVenlige 

Jordbrugsforanstaltninger) til at undlade gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning 

i en årrække, hvorefter han ønsker at genopdyrke jorden, så er kommunen 

forpligtet til at forhindre opdyrkning, såfremt der har indfundet sig særlige naturtyper 

eller arter på arealet. Kommunen har endvidere pligt til at kompensere lodsejer for 

de tab, han måtte lide som følge af driftsrestriktioner. I Natura 2000 område nr. 3 

(Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose) betaler kommunen i øjeblikket for ca. 25 

hektar, der er pålagt dyrkningsrestriktioner. Hidtil er kompensationerne til 

lodsejerne blevet udbetalt som en årlig kompensation pr. hektar, men fremover skal 

der udbetales engangserstatninger, idet de statslige naturplaner nu er vedtaget. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Hvis kommunen rejser en fredningssag og Fredningsnævnet gennemfører en 

fredning af et område, så skal staten afholde 75 % af tilkendte erstatninger og 

godtgørelser. De resterende 25 % afholdes af Frederikshavn Kommune. Natur- og 

Miljøklagenævnet kan dog bestemme, at staten skal afholde op til 90 % af 

erstatningen, hvis fredningen har national betydning eller koster mere end 2 mio. 

kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Center for Teknik og Miljø 

arbejder videre med fredningsforslaget. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2789 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 
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12. Høring om Det Strategiske Vejnet 

 

Sagsfremstilling  

Vejdirektoratet har udarbejdet et notat, som indeholder beskrivelse af et Strategisk 

Vejnet i Danmark. Notatet er sendt i høring hos alle kommuner, politiet og 

repræsentanter for transportbranchen. 

  

Høringen omhandler følgende: 

• Kommunens holdning til etablering af et strategisk vejnet 

• En tilkendegivelse om kommunen har interesse i at indgå i dialog om 

igangsætning af Det Strategiske Vejnet 

  

Notatet omhandler udpegning af vejstrækninger med særlig fokus på 

fremkommelighed og den del af vejnettet, som har den største 

samfundsøkonomiske betydning, primært opgjort ud fra spildt tid på vejen på grund 

af begrænset fremkommelighed, der skyldes vejarbejder, ulykker og lignende samt 

de indsatser, der foreslås etableret på disse strækninger for at opnå en smidigere 

trafikafvikling. 

  

Notatet er udarbejdet på baggrund af en række møder med repræsentanter fra 

transportbranchen, staten, kommunerne og industrien.  

  

Målsætningen med Det Strategiske Vejnet er at sætte fokus på trafikanterne, sikre 

størst mulig fremkommelighed og udnytte den eksisterende infrastruktur bedst 

muligt. Det Strategiske Vejnet er således ikke en ny klassificering af vejnettet, men 

en udpegning, der anvendes administrativt af vejbestyrelserne ved planlægning af 

indsatser på vejene. 

  

Det Strategiske Vejnet er primært udpeget med udgangspunkt i vejens 

trafikbelastning og vejens trafikale betydning og en helhedsbetragtning i forhold til 

at skabe et sammenhængende vejnet. 

  

Derudover har følgende parametre haft betydning for udpegningen 

• vejens fremkommelighed (årsdøgntrafikken i relation til vejens kapacitet) 

• om vejen indgår i det nationale rutenet som tungvognstrafikvejnettet og 

modulvognsvejnettet 

• om der findes spærretider for udførelse af vejarbejde (dag/nat) på vejen 

• om vejen er central i forhold til væsentlige trafikknudepunkter som 

lufthavne, havne og større velfærdsfunktioner som supersygehuse 

• om der mangler alternative ruter til vejen 

  

Samlet set har det givet en niveaudeling af de strækninger, som indgår i Det 

Strategiske Vejnet, som kan ses på vedlagte kortbilag.  

  

Det er Center for Udvikling og Erhvervs opfattelse, at E45 og E39 nord for Aalborg 

bør opgraderes som niveau 1 strækninger, da begge strækninger har stor trafikal 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2487 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: BEJO 

 Besl. komp: PMU 
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betydning for tungvognstrafik og modulvogne både nationalt og internationalt.  

Niveau 1 strækninger betegnes som veje, der forbinder og fordeler trafikken i hele 

landet, og som anses for at være så væsentlige for fremkommeligheden uanset 

trafikbelastningen.  

  

Årsdøgnstrafikken for lastbiler på E45 mellem Aalborg og Frederikshavn (afkørsel 

15) er steget fra 2.300 til 2.900 i perioden 2004-2009. På årsbasis giver det en 

lastbil trafikmængde på godt 1.000.000. Banedanmark påbegynder omfattende 

sporarbejde mellem Aalborg og Frederikshavn i 2012, hvilket vil betyde, at en stor 

del af godstransporten vil flytte over på landevejene, og dermed forøge mængden 

af tung trafik på blandt andet E45 nord for Aalborg.   

Som det fremgår af vedlagte uddrag af rapport og kortudsnit om trafikkorridorer er 

Frederikshavn Havn og Hirtshals Havn centrale trafikknudepunkter for både 

person- og godstransport til og fra Vestskandinavien, Danmark og Nordeuropa. 

Godstransportørerne på Frederikshavn Havn modtager årligt 170.000 lastbiler. 

  

Hovedlandevejen mellem Frederikshavn og Skagen bør desuden have et højere 

niveau med den begrundelse, at trafikbelastningen er meget stor i 

sommerperioden. I gennemsnit var julidøgnstrafikken ca. 11.500 biler i 2009 og 

årsdøgnstrafikken ca. 7.600 biler på strækningen fra Hulsig til syd for Skagen 

Klitplantage. Heraf udgør den tunge trafik ca. 8 % (ca. 600) pr. døgn. Samtidig er 

der stor risiko for nedsat fremkommelighed mellem Aalbæk og Skagen ved større 

vejarbejder eller ved større trafikuheld, da der ikke findes en alternativ rute.  

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

beslutter, at Frederikshavn Kommune fremsender vedlagte høringssvar til 

Vejdirektoratet om et strategisk vejnet i Danmark. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Svarbrev til Vejdirektoratet om Det Strategiske Vejnet (dok.nr.31061/12) 

Resume af rapport om det strategiske vejnet (dok.nr.24949/12) 

Transportkorridorer - uddrag og kortudsnit - Nordisk Transportpolitisk Netværk (dok.nr.33738/12) 
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13. Ansøgning om miljøgodkendelse til minkproduktio n på 

Lendumvej 106, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Kommunen har modtaget en ansøgning fra ejer om miljøgodkendelse efter 

husdyrgodkendelsesloven af en ændring af dyreholdet på ejendommen Lendumvej 

106, Frederikshavn. 

  

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget efter anmodning fra Paul Rode 

Andersen. 

  

På ejendommen er der i dag et godkendt dyrehold på 132,34 DE kvæg. Ansøger 

har lige erhvervet ejendommen, og ønsker at udfase kvægproduktionen og i stedet 

etablere en minkproduktion på 213,24 DE mink svarende til 7250 minktæver. 

Ændringen skal ske over 2 faser, hvor 1. fase er opbygning af en minkproduktion 

på 6119 minktæver og 140 kvier, mens 2. fase medfører fuldstændig ophør af 

kvægproduktionen og fuld produktion på 7250 minktæver. 

  

I forbindelse med ændringen skal der opføres nye minkhaller samt en ny 

overdækket gylletank, et nyt velfærdshus samt en fodersilo til minkfoder. Det 

ansøgte samt eksisterende byggeri kan ses på vedlagte situationsplan. 

  

Minkhallerne opføres, så de overholder pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav på 

100 m til nærmeste nabo (øst for ejendommen), ligesom naturbeskyttelseslovens 

fortidsmindebeskyttelseslinie på 100 m overholdes til gravhøjen nordøst for 

hallerne. 

  

Alle husdyrgodkendelseslovens krav i forhold til udledning af kvælstof m.v. er 

overholdt. Der er foretaget vurdering af projektets påvirkning af natur, grundvand 

og overfladevand og vurderet, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af 

disse hensyn. Der er foretaget vurdering af, hvad der er BAT (bedst tilgængelig 

teknik) på ejendommen med den ansøgte produktion og vurderet, at projektet 

overholder BAT. 

  

I forhold til pelsdyrbekendtgørelsens krav om maksimal udledning på 1,65 kg N pr. 

årstæve, indfører ansøger bedre teknologi i form af bredere render, lavere 

proteinindhold i foderet, større tilførsel af halm samt daglig udmugning af 

gyllerender. Herved mindskes udledningen til 1,12 kg N pr. årstæve. 

  

I forbindelse med sagens behandling er der foretaget en høring af naboerne til 

ejendommen. I denne forbindelse har 2 af naboerne indsendt bemærkninger til 

projektet, ligesom der er indsendt en samlet skrivelse, som er underskrevet af 

beboerne af 21 ejendomme i området, herunder de to, der har indsendt særskilte 

bemærkninger (se placeringen af naboerne på vedlagte oversigtskort). Alle 

nabobemærkningerne samt ansøgers kommentarer hertil er vedlagt i bilag. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1282 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. april 2012 Side 31 af 61 

 

Husdyrgodkendelseslovens § 19 fastlægger, at kommunen ved vurderingen af en 

ansøgning om godkendelse bl.a. skal sikre sig, at husdyrbruget kan drives på 

stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet 

til omgivelserne. Endvidere skal kommunen, jf. § 27, i afgørelsen fastsætte vilkår, 

der sikrer, at eventuelle gener for naboer begrænses. 

  

I henhold til kommunens administrationspraksis er der ikke noget til hinder for at 

meddele miljøgodkendelse til det ansøgte projekt. Projektet overholder de krav til 

påvirkning af natur, grundvand med videre samt afstande til naboer, der fremgår af 

såvel husdyrgodkendelsesloven som pelsdyrbekendtgørelsen.  

  

Det åbne land ses som det område, hvor landbrug skal have mulighed for at drive 

deres virksomhed, og dem, der bor i det åbne land, må kunne tåle en vis grad af 

gener herfra. I pelsdyrbekendtgørelsen er fastlagt nogle afstandskrav til blandt 

andet naboer, og der er således fra folketinget taget stilling til, at når 

pelsdyrfarmene overholder disse afstande, bør der ikke ved almindelig god 

landbrugsdrift være gener, som overstiger det, man bør tåle i det åbne land. Af 

pelsdyrbekendtgørelsen fremgår endvidere, at der på pelsdyrfarme skal foretages 

effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinier fra Statens 

Skadedyrslaboratorium. 

  

Såfremt det ved tilsyn kan konstateres, at der er gener, som overstiger, hvad man 

må forvente i det åbne land, kan kommunen meddele påbud om tiltag for at 

mindske generne.  

  

Ud over nabogener er der i bemærkningerne fra naboerne udtrykt bekymring i 

forhold til påvirkningen af den nærliggende natur. I den forbindelse er der foretaget 

en særskilt vurdering af projektets mulige påvirkning af følsom natur i nærområdet. 

Vurderingen konkluderer, at det ansøgte projekt ikke giver anledning til væsentlig 

påvirkning af naturområderne. 

  

Hvad angår de nævnte forhold omkring risikoen for påvirkning fra undslupne mink, 

herunder gennem eventuelle aktivist-aktioner, skal nævnes, at ejendommen 

naturligvis skal overholde gældende regler for sikring imod minkudslip. Der er ikke 

anledning til at tro, at der netop på denne ejendom skulle være forhold, som gør, at 

gældende lovgivning ikke er tilstrækkelig. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen viderebehandles med 

henblik på meddelelse af miljøgodkendelse efter sædvanlig administrationspraksis 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen godkendes. 

 
Bilag  

Situationsplan (dok.nr.28690/12) 

Oversigtskort (dok.nr.28693/12) 
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Bemærkninger fra naboer (dok.nr.28683/12) 
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14. Ansøgning om dispensation med henblik på lovliggørelse af 

opdyrkning, Volstrup 

 

Sagsfremstilling  

Kommunen konstaterer i 2007, at der er overlap mellem den vejledende 

registrering af beskyttet natur og dyrket mark på 2 arealer beliggende langs den 

vestlige side af motorvejen på matr. nr. 5a og 14g Volstrup By, Volstrup. Der er 

registreret både overdrev og fersk eng på begge arealer. Se vedlagte kortbilag: 

arealernes navne. 

  

Beskyttelsen af naturtyperne ferske enge og overdrev trådte i kraft med 

vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven i 1992. 

  

Naturtyperne overdrev og ferske enge har som hovedregel ikke været omlagt i 

perioden før 1992. De tilgængelige luftfotografier fra perioden før 1992 er 

afgørende for vurderingen af, hvorvidt et givet areal var beskyttet natur ved lovens 

ikrafttræden. Både det nordlige og det sydlige areal var udlagt i græs på 

tilgængelige luftfotos fra 1960-64, 1979, 1985 og 1992. Der er stor variation i farve 

og struktur på fotoet. Se vedlagte luftfotos. 

  

Det er derfor centrets vurdering, at de to arealer var beskyttet natur ved lovens 

ikrafttræden i 1992. 

  

Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder et forbud mod tilstandsændringer af 

beskyttede arealer. 

  

Nordjyllands Amt har givet dispensation til at anvende en mindre del af hver af de 2 

arealer til afgravning, jordopfyldning, dræning med videre i forbindelse med 

anlæggelsen af motorvejen i 1993. Se vedlagte kortbilag kaldet 

motorvejsanlæg1995, hvor fyldtagningsområderne er markeret med lilla skravering. 

De samme områder blev midlertidigt eksproprieret til arbejdsområder i forbindelse 

med anlæggelsen af motorvejen. 

  

Ejer oplyser, at vejdirektoratet har foretaget terrænregulering/jordopfyldning på hele 

det § 3 beskyttede areal inden, at det blev leveret tilbage til ejeren. Det er ejers 

opfattelse, at det er vejdirektoratet, som har overtrådt loven og den dispensation, 

som amtet gav. 

  

Terrænreguleringer er synlige på foto fra 1995 indenfor de områder, hvor amtet gav 

dispensation til jordopfyldning. Hele registreringen af beskyttet natur er opdyrket på 

fotoet fra 1999. Se vedlagte kortbilag kaldet 1999 m. logo. 

  

Agrinord ansøger på vegne af ejeren om dispensation til bibeholdelse af 

dyrkningen af jorden som almindelig landbrugsjord og afregistrering af 

beskyttelsen. De henviser til, at amtet har forsømt af følge op på, hvorvidt vilkårene 

for dispensationen blev overholdt. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/393 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: msak 

 Besl. komp: PMU 
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Kommunen har pligt til at sikre, at det ulovlige forhold bliver lovliggjort enten fysisk 

eller juridisk. 

  

Kommunen kan dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3. Der skal foreligge 

særlige omstændigheder i sagen, hvis ændringen er væsentlig eller i modstrid med 

ønsket om at opretholde naturtypen som et beskyttet naturareal. Indgreb i en 

naturtype kan bl.a. accepteres såfremt det vurderes, at der er tale om et område 

som ud fra et naturbeskyttelseshensyn vurderes at være uden særlig interesse 

eller, der er tale om et indgreb som skønnes ikke at forrykke væsentligt ved 

tilstanden i området. Endelig forudsættes det, at dispensationen ikke kan skabe en 

uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af 

naturbeskyttelseslovens § 3 i området. 

  

Det er centrets vurdering, at terrænændringer og intensiv landbrugsdrift medfører 

en væsentlig tilstandsændring af arealet og at det er i modstrid med ønsket om at 

opretholde naturtyperne fersk eng og overdrev på de 2 arealer. Derfor vil 

opdyrkningen kræve en dispensation eller påbud om retablering. 

  

Følgende taler for en dispensation til opdyrkningen: 

• amtet fulgte ikke op på, hvorvidt vilkårene for dispensation blev fulgt 

• arealet har været opdyrket siden 1999 

• der er tilført anseelige mængder jord i forbindelse med terrænreguleringen 

• arealerne er afskåret fra de øvrige § 3 beskyttede arealer efter 

anlæggelsen af motorvejen 

  

Følgende taler imod en dispensation til opdyrkningen 

• naturbeskyttelseslovens § 3 administreres restriktivt 

• naturbeskyttelsesloven indeholder ikke en forældelsesfrist for 

overtrædelser af lovens § 3 

• arealet var beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 forud for 

terrænreguleringen og opdyrkningen 

• der gives normalt ikke dispensation til opdyrkning af beskyttet natur 

• der er ikke tale om en enkeltstående sag 

• arealerne er selv efter anlæg af motorvejen væsentlig større end de 

krævede 2.500 m2 ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 (ca. 1,2 og 1,5 ha) 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 må der ikke foretages ændring i tilstanden af 

blandt andet. overdrev og ferske enge, når sådanne naturtyper enkeltvis, 

tilsammen eller i forbindelse med søer (med et areal over 100 m2) er større end 

2.500 m2 i sammenhængende areal. 

Kommunalbestyrelsen kan jf. naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3 i særlige tilfælde 

gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3 stk. 1-3. Hvis kommunen skal kunne 

dispensere i en sag, skal der foreligge særlige omstændigheder, hvis ændringen i 

tilstanden af naturtypen er væsentlig og/eller, hvis den er i modstrid med at 

opretholde naturtypen som beskyttet natur. 
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Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige 

et ulovligt forhold jf. naturbeskyttelseslovens § 74 stk. 1. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der meddeles afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til fortsat 

dyrkning af de to arealer, hvor amtet ikke dispenserede til opfyldningen, 

dræning og så videre 

• registreringen af beskyttet natur fjernes på den del af arealerne, hvor amtet 

gav dispensation til jordopfyldningen og 

• der udstedes påbud om retablering af de to arealer på vilkår om, at de skal 

henligge som beskyttet natur fremover evt. efter høst i 2012 af en sået 

afgrøde 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Et flertal ønsker at meddele dispensation. Paul Rode Andersen tiltræder 

indstillingen. 

 
Bilag  

1999 m logo.jpg (dok.nr.19230/12) 

1960-64 m logo.jpg (dok.nr.19224/12) 

1979 m logo.jpg (dok.nr.19223/12) 

1985 m logo.jpg (dok.nr.19222/12) 

1992 m logo.jpg (dok.nr.19221/12) 

motorvejsanlæg 1995.jpg (dok.nr.19964/12) 

arealernes navne.jpg (dok.nr.19960/12) 
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15. Ansøgning om landzonetilladelse til husstandsvi ndmølle, 

Sdr. Kirkevej 56, Dronninglund 

 

Sagsfremstilling  

Der er ansøgt om tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen 

Sdr. Kirkevej 56. Dronninglund. Møllen har en effekt på 11kw og en totalhøjde på 

24,75 meter. 

  

Opstillingen kræver landzonetilladelse efter Planlovens § 35 samt screening for 

udarbejdelse af VVM-tillæg til kommuneplanen. 

  

Der er i kommuneplanens retningslinier for vindmøller opstillet kriterier for, hvor der 

vil kunne forventes tilladelse til opstilling af husstandsvindmøller. Husstandsmøller 

med maksimal totalhøjde på 25 meter kan således efter konkret vurdering opføres i 

direkte tilknytning til eksisterende bygninger i det åbne land i kommuneplanens 

jordbrugsområder. Dog kan husstandsmøller ikke opføres i Natura 2000 områder, i 

geologiske, biologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder samt i økologiske 

forbindelser, friluftsområder og kulturmiljøer. 

  

Den ansøgte placering af vindmøllen opfylder ikke de ovennævnte kriterier, idet 

møllen ansøges placeret på arealer, der i kommuneplanen er udpeget som 

naturområde, særligt værdifuldt landskab og økologisk forbindelse. Møllen placeres 

i et relativt kuperet og varieret landskab som ikke er præget af tekniske anlæg eller 

lignende. Området vurderes dermed ikke at være egnet til opstilling af en 

husstandsvindmølle. 

  

Der er i forbindelse med sagens behandling foretaget naboorientering af de 

omkringliggende ejendomme. Der er i denne forbindelse indkommet bemærkninger 

fra ejerne af en af naboejendommene. De pågældende naboer undrer sig over, at 

sagen er sendt i naboorientering, da de selv har forespurgt på mulighederne for at 

opstille en husstandsvindmølle på deres ejendom og fået oplyst, at der ikke kunne 

forventes landzonetilladelse til den placering, der var ansøgt. Dette skyldtes, at 

placeringen lå udenfor de områder, der i kommuneplanen er udlagt til opstilling af 

husstandsvindmøller.  Naboerne forudsætter derfor, at hvis der bliver meddelt 

tilladelse til den ansøgte vindmølle på Sdr. Kirkevej 56, vil der også kunne 

forventes en tilladelse til opsætning af en vindmølle på deres ejendom, Sdr. 

Kirkevej 46. 

Plan- og Miljøudvalget har tidligere i en tilsvarende sag truffet beslutning om at 

meddele landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle, selv om 

placeringen ikke opfyldte kommuneplanens kriterier for opstilling af 

husstandsmøller i landzone (vindmøllen blev placeret i et område, der er udpeget 

som naturområde og Natura-2000-område). Dette er årsagen til, at ansøgningen på 

Sdr. Kirkevej 56 har været sendt i naboorientering, selv om den ikke opfylder 

kommuneplanens kriterier for opstilling af husstandsvindmøller. 

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12669 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der set i lyset af tidligere sag 

skal meddeles landzonetilladelse til opstilling af den ansøgte vindmølle. Tilladelsen 

meddeles på vilkår af, at det skal dokumenteres, at møllen ikke vil påføre nogen af 

de omliggende ejendomme en skyggebelastning på over 10 timer/år. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Ansøgning (dok.nr.29386/12) 

Indkomne nabobemærkninger (dok.nr.29359/12) 

Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger (dok.nr.29360/12) 
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16. Udstykning af ejendommen matr. 19 c Bratten, El ling 

beliggende Brattenvej 36 A-B, Jerup  

 

Sagsfremstilling  

Landinspektør ansøger på vegne af ”De glade venner af Bratten” om principiel 

tilladelse til at udstykke ejendommen matr. 19 c Bratten, Elling i 2 parceller. 

  

Ejendommen har et grundareal på 2762 m2. 

  

Udstykningen ønskes foretaget for at skabe mulighed for at bevare 

købmandsbutikken Brattenvej 36 B som handels/samlingssted for Bratten 

sommerhusområde beliggende på eget matr. nr. 

Denne parcel får et areal på ca. 1220 m2 og er bebygget med 301 m2 butik og 

lejlighed svarende til en bebyggelsesprocent på 25 %. 

  

Brattenvej 36 A er bebygget med et sommerhus og udhus. Denne parcel får et 

areal på ca. 1542 m2. Sommerhusets areal er på 127 m2. Kravet til 

bebyggelsesprocent på maks 10 %, og parcellen kan også indeholde et kvadrat på 

35 x 35 meter. Denne parcel får adgang fra Grusbakken. 

  

Ansøgningen suppleres med oplysninger om, at matr. 19 c oprindelig var udstykket 

med et areal på 706 m2. Matr. nr. 19 d blev i 1960 udstykket med et areal på 2052 

m2. Matriklerne blev sammenlagt i 1970 i forbindelse med nyopførelse over skel 

efter en brand. 

Endvidere oplyses, at der i perioden 1950-1960 blev udstykket flere grunde i 

nærheden med arealer på ca. 1000-1200 m2.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.S.18.01 og omfattet af 

lokalplan 18.01.01. 

Af lokalplanen fremgår, at der kun må anvendes til sommerhusbebyggelse. Byrådet 

kan tillade, at der på enkelte ejendomme indrettes bl.a. udsalgssteder, kiosker mv. 

til områdets daglige forsyning. 

Mindste grundstørrelse 2500 m2. Alle grunde skal kunne indeholde et kvadrat med 

en sidelængde på mindst 35 meter. Bebyggelsesprocenten på hver enkelt ejendom 

må ikke overstige 10 %. 

  

Der foreligger redegørelse for ”købmandens” betydning fra Foreningen ”Glade 

venner af Bratten”. 

 
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  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2967 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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”Købmanden” i Bratten er genopført efter brand i 1992. Konkret er det opført 301 

m2 stor butik med brødudsalg og kioskdel med is og pølser. Endvidere er der 

genopført helårsbolig på 127 m2 heraf 4 m2 depot og tilhørende carport.  

  

Med hensyn til spildevandsafledning er der etableret 2 nedsivningsanlæg.  

Dels til butikken baseret på 3-4 personer samt kundetoiletter (køkken ved kiosk, 

personaletoilet, personaletoilet og bad samt 2 gæstetoiletter). Større anlæg med 3 

sivestrenge. 

Dels til helårshuset med op til 10 sovepladser. Større anlæg med 3 sivestrenge.  

  

Det oprindelig opførte helårshus har ikke været anvendt som sådant de sidste 3 år. 

Retten hertil er dermed bortfaldet, og huset kan fremtidig kun anvendes i 

overensstemmelse med lokalplanen, det vil sige til sommerhus.  

  

Dette sommerhus ønskes nu frastykket på selvstændig ejendom. I stedet ønskes 

indrettet mindre bolig til vedkommende, der driver købmandsforretningen kun til 

brug i den periode butikker har åben, i en del af butikken. 

Af ansøgningen fremgår, at der allerede i butiksbygningen er indrettet lejlighed. Der 

ses ikke at være meddelt tilladelse hertil. 

  

Lokalplanens mindste grundstørrelse på 2500 m2 er fastsat som betingelse for den 

af Miljøstyrelsen givne generelle nedsivningstilladelse for området.  

Konkret er der tilbage i 1992 vurderet, at der kunne meddeles tilladelse til 

nedsivning af spildevand fra såvel helårsbeboelse som butiksbygning på et 

grundstykke med et samlet areal på 2762 m2. 

  

Ved opdeling af ejendommen bliver spildevandsmængden ikke væsentlig 

anderledes. Afledningen bliver formentlig forbedret, da brugen af såvel butik som 

bolig primært bliver i sommerperioden.  

  

Den påtænkte frastykkede parcel med sommerhuset overholder lokalplanens 

bestemmelse for bebyggelsesprocent og kravet om et kvadrat med en sidelængde 

på mindst 35 meter. Med baggrund i at ejendommen oprindelig har bestået af 2 

parceller, vurderes der at være grundlag for igen at opdele ejendommen og 

dispensere til den ansøgte grundstørrelse på ca. 1542 m2.  

Fra 1970, hvor ejendommen blev sammenlagt i forbindelse med nyopførelse, er der 

sket en udvikling indenfor butiksforsyningen frem til i dag mod større enheder i 

byerne og lukning alternativt kiosklignende butikker i yderområder med mindre 

arealbehov. 

  

I forbindelse med opførelse af butiksbygningen i 1992 er der vist 5 

parkeringspladser. Med en grundstørrelse på ca. 1220 m2 bliver den fremtidige 

bebyggelsesprocent for denne ejendom ca. 25 %. 

Bygningsreglementet muliggør en max. bebyggelsesprocent på 15 % for 

sommerhuse i sommerhusområde. For kombineret bolig- og erhvervsejendommen 

muliggøres en bebyggelsesprocent på 45 % (normalt beliggende i byzone). 

  

Da der på ejendommen er tilstrækkelig parkering og opholdsareal også ved 
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indretning af ”forpagterbolig” vurderes overskridelse af bebyggelsesprocenten 

mindre betydende. 

  

Det er et vilkår for opdeling af ejendommen, at den opførte carport fjernes, 

alternativt placeres andet sted i overensstemmelse med lokalplanens 

bestemmelser.  

  

Dispensation fra lokalplanens bestemmelser og grundstørrelse og 

bebyggelsesprocent betinger naboorientering og orientering af 

Grundejerforeningen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der bakkes op om at 

fastholde ”købmanden” i Bratten i form at principiel tilladelse til opdeling af 

ejendommen matr. nr. 19 c Bratten, Elling. Giver naboorientering anledning til 

bemærkninger, genoptages sagen. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.31789/12) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.31790/12) 

Redegørelse fra "Glade venner af Bratten".pdf (dok.nr.31791/12) 
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17. Opførelse af telemast på Understedvej 

 

Sagsfremstilling  

KM-Telecom ansøger på vegne af Telia Danmark om tilladelse til opsætning af 42 

meter høj gittermast og teknikskab ved rastepladsen Øksnebjerg på strækningen 

Underbjergvej. Samtidig har TDC tilkendegivet at de gerne vil dele masten i 

fællesskab med Telia i overensstemmelse med bestemmelserne herom i 

masteloven. 

  

Masten er planlagt placeret ved rastepladsen for at undgå at konflikte med egnens 

naturmæssige bindinger. Ansøger har dokumenteret, at mulighederne for at opstille 

en mast i området er begrænset; dels i forhold til egnens naturmæssige bindinger 

og dels i forhold til ønsket dækningsgrad. Placeringen er beliggende indenfor 

udstrækningen af en økologisk forbindelse, hvor det dog vurderes at masten ikke 

vil påvirke grundlaget for udpegningen af forbindelsen. Endvidere er placeringen 

beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvor der blandt andet kun kan planlægges 

i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 

for kystnær placering.  

  

Ansøgningen er begrundet i bestræbelser på at sikre dækning på 

mobiltelefonnettet. Samtidig er det ansøgte i overensstemmelse med de 

retningslinier staten har udstukket via IT- og Telestyrelsen. Om regeringens 

målsætning om Danmark som et højhastighedssamfund med velfungerende IT- 

infrastruktur. 

  

Der er udarbejdet tre visualiseringer fra tre forskellige standpunkter i området. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

baggrund af udsigtspunktets beliggenhed og beskyttelsen af områdets rekreative 

værdier. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Gittermast Ravntoftvej - 03a.jpg (dok.nr.28003/12) 

Gittermast Ravntoftvej - 02a.jpg (dok.nr.28001/12) 

Gittermast Ravntoftvej - 01a.jpg (dok.nr.27998/12) 

Gittermast Ravntoftvej - Kort.pdf (dok.nr.28004/12) 

Ansøgning (dok.nr.30944/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11936 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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18. Opførelse af garage med anneks, Fjordvej 3, Ålb æk 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af Fjordvej 3 og 5 har søgt om tilladelse til at opføre en ny garagebygning med 

værksted / anneks. Bygningen ønskes opført som tilbygning til eksisterende 

garagebygning og som erstatning for en teltoverdækket bådhal, der i dag står på 

ejendommen, men er opført uden tilladelse og direkte i skel mod vej. 

  

Ejendommene ligger indenfor område A i Byplanvedtægt nr. 8, som udlægger 

området til åben og lav boligbebyggelse. I henhold til byplanvedtægten må 

bygninger ikke opføres nærmere skel mod vej end 5 m.  

  

Den nuværende garage på Fjordvej 3 er opført i 1967, før byplanvedtægtens 

vedtagelse, og ligger 2,5 m fra vejskel. Den ny garagebygning ønskes opført i flugt 

ved gavlen på den eksisterende garage i samme afstand fra vej. Bygningen ønskes 

opført med en sidehøjde på 3,5 m og en totalhøjde på ca. 5,5 m. 

Ansøger begrunder blandt andet dispensationsansøgningen med, at han mener 

dette giver den pæneste og mest naturlige facade for den samlede bygning, og at 

afstanden til vejkanten er 5 m og dermed tilstrækkelig til at der kan holde en bil 

foran garagen. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en byplanvedtægt 

eller lignende plan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.  

Eventuel dispensation vil ikke kunne meddeles uden forudgående naboorientering 

jf. Planlovens § 20. Naboorientering er ikke iværksat. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Området omkring Klitvej, Fjordvej og Søvej er præget af åben og lav 

parcehusbebyggelse, som er trukket tilbage fra vejen. Der er dog godkendt enkelte 

mindre carporte og garager nærmere vejskel end 5 m.  

Bestemmelsen om 5 m tilbagetrækning fra vejskel er en skærpelse i forhold til 

bygningsreglementets generelle bestemmelser og vurderes bl.a. at have til formål 

at sikre områdets åbne karakter.  

  

Det er fagcenterets vurdering, at opførelse af en garage med den ønskede 

størrelse og placering tæt på vejskel vil skabe en uhensigtsmæssig fortætning. Da 

eventuel dispensation vil kunne danne præcedens, vil det kunne medvirke til, at 

den åbne karakter i parcelhusområdet på sigt kan ændres. Der vurderes ikke at 

være særlige forhold, der kan begrunde en dispensation, idet det umiddelbart er 

muligt at rykke bygningen tilbage på grunden og derved overholde såvel 

bygningsreglementets som byplanvedtægtens bestemmelser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

ansøgningen om dispensation til placering af garagen nærmere vejskel end 5 m 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2188 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort (dok.nr.31162/12) 

Dispensationsansøgning og beskrivelse (dok.nr.31158/12) 

Situationsplan, plan og facade (dok.nr.31157/12) 
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19. Etablering af spillehal, Skippers Grill, Sønder gade 133, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Spillemyndigheden har ved brev af 21. februar 2012 meddelt tilladelse til indretning 

af spillehal med 6 spilleautomater i forbindelse med Skippers Grill på ovennævnte 

ejendom. 

Spilletilladelsen er bilagt et følgebrev, hvoraf det fremgår, at tilladelsesindehaver 

skal tage kontakt med Kommunen, hvori spillestedet er beliggende, inden 

tilladelsen tages i brug. Kommunen kan nedlægge forbud efter reglerne i 

planlovens § 12 eller § 14, eller der kan være en lokalplan, der forhindrer en 

ibrugtagelse af tilladelsen. 

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.C.15.09 og omfattet 

af lokalplan 15.01.10 Facader og Skilte. 

Lokalplan Facader og Skilte indeholder ingen anvendelsesbestemmelser. 

Af kommuneplanen fremgår, at området forbeholdes boliger samt butikker og 

servicevirksomheder med et salgsareal på op til 300 m2 til området og de 

nærliggende områders daglige forsyning. Der kan i visse tilfælde også være 

offentlige funktioner med centerkarakter. Egentlige bycenterfunktioner kan ikke 

etableres i området, men henvises til Søndergades nordlige del.  

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

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse 

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

strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbuddet kan dog ikke 

nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt 

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

  

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

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

Forbuddet kan højst nedlægges for et år. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Plan- og Miljøudvalget blev på mødet den 10. januar 2012 orienteret om, at der pr. 

1. januar 2012 trådte en ny spillelov i kraft, lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil. 

Dermed blev den kommunale høringspligt afskaffet, og kommunen bliver derfor 

ikke længere hørt forud for at tilladelse meddeles. I stedet for høringen af 

kommunen, sender Spillemyndigheden en kopi af spilletilladelsen til kommunen til 

orientering. 

  

Tilbage i april 2007 behandlede det daværende Plan- og Miljøudvalg en generel 

sag om etablering af spillehaller i ”Ny” Frederikshavn Kommune. 

  

Udvalget besluttede, at man principielt ikke ønsker flere spillehaller i kommunen. 

Som administrationsgrundlag besluttedes følgende: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2132 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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•         at etablering af spillehaller skal være i overensstemmelse med 

bestemmelserne i de for ejendommene gældende lokalplaner 

•         at etablering af spillehaller ikke tillades i centerområder med 

bevaringsinteresser i Skagen og Sæby. Udvalget er indstillet på at 

nedlægge forbud herimod om nødvendigt 

•         at boligområder friholdes for spillehaller. Evt. kiosk, minimarked eller 

lignende tillades ikke suppleret med spil (diskløsning) 

•         at beliggenhed af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende samt i 

områder med sociale problemer ikke tillades 

Etablering af spillehaller betinger i øvrigt i hvert enkelt tilfælde konkret stillingtagen i 

Plan- og Miljøudvalget, herunder vurdering af hallens indvirkning på områdets 

karakter, trafik- og parkeringsforhold mv. samt krav om ændret planlægning. 

  

Beslutningen begrundes med, at udvalget har ønsket at fastholde den restriktive 

linje med hensyn til behandling af sager om etablering af spillehaller, som hidtidig 

har været anvendt i de 3 gamle kommuner. 

  

Denne beslutning er indarbejdet i kommuneplan 2009-2020 og medtages løbende i 

nye lokalplaner.  

  

Ejendommen Søndergade 133 er omfattet af lokalplan Facader og Skilte. Det 

betyder, at der ingen mulighed er for at nedlægge forbud efter Lov om planlægning 

§ 12 stk.3 og med hjemmel heri søge at håndhæve kommuneplanens 

anvendelsesbestemmelser. 

Skal den hidtidige restriktive linje fastholdes er eneste mulighed i den konkrete sag 

at nedlægge påbud efter § 14 i Lov om planlægning og inden 1 år at udarbejde ny 

lokalplan, der hindrer anvendelsen spillehal. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der forvarsles påbud efter 

Lov om planlægning § 14 med henblik på at hindre indretning af spillehal i Skippers 

Grill, Søndergade 133, Frederikshavn 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.31783/12) 

Tilladelse fra spillemyndigheden.pdf (dok.nr.31782/12) 

Ansøgning med plan.pdf (dok.nr.31784/12) 
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20. Genoptagelse - Etablering af altan på Østre Str andvej 43, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Østre Strandvej 43 fremsender gennem sin arkitekt 

ansøgning/projekt for etablering af altan på ejendommen Østre Strandvej 43, 

matrikel nr. 205-c Skagen Bygrunde, Skagen. 

Projektet omfatter etablering af mindre altan ovenpå eksisterende karnap, samt 

udskiftning af vindue til dør. 

Altanen udføres på eksisterende bygningens gavl mod Østre Strandvej, 

Projektet er ikke målsat.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er optaget som bevaringsværdig villa i lokalplan SKA.244. 

Lokalplanen fastsætter følgende: 

  

§ 9.1 ” Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden 

måde ændres uden byrådets tilladelse. Bevaringsværdige bygninger er vist på 

kortbilag 3”. 

§ 9.50 ” Altaner må kun etableres oven på eksisterende mindre karnapper med 

flade tage, hvis der er en mindste afstand til nabo på 2,5 meter.” 

 § 9.40 ”Bygningsdetaljer på eksisterende bygningers ydervægge som eksempelvis 

gesimser, lisener, kvaderfugning og lign. skal bevares”. 

  

Ejendommen er tillige optaget i kommune Atlasset for Skagen med en 

bevaringsværdi på 2. Huset er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner. 

  

Det er Teknik og Miljøcentrets vurdering, at det ansøgte skal udføres således, at 

opbygningen friholdes gesimsen på hovedbygningens gavl, samt at opbygningen 

sker med en overflade som på hovedbygningen. 

Afstanden på minimum 2,5 meter til naboskel vurderes overholdt. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• værn (afskærmningen) omkring altanen udføres med sammen materiale 

som hovedhuset. 

• gesimsen på hovedbygningen friholdes af altanens værn. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Supplerende sagsfremstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11146 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Centret for Teknik og Miljø fremsendte 19 januar 2012, Plan– og Miljøudvalgets 

afslag på opførelse af altanen, til ansøgeren. 

Ansøgeren påklagede i brev af 7. februar 2012 udvalgets afslag over opførelsen af 

altanen, til Natur og Miljøklagenævnet. 

Natur og Miljøklagenævnet har 20. februar 2012 ophævet Plan- og Miljøudvalgets 

afgørelse, og henvist sagen til ny behandling i kommunen. 

Natur og Miljøklagenævnet fremhæver i Deres afgørelse, at en afgørelse skal være 

ledsaget af en begrundelse for afslaget. 

Natur og Miljøklagenævnet påpeger, at der i lokalplanens tekst 9.37-9.61 

(bestemmelser for Villaen) hvilke krav der stilles til villaers ydre fremtræden. 

  

Centret for Teknik og Miljø supplerende  

Lokalplanens § 9.23, 9.25, 9.51 indeholder ret præcise bestemmelser for altaner. 

  

Altanen der tænkes opført på eksisterende karnap på ejendommens gavl mod syd, 

medfører at eksisterende murhul, med vindue på 1 salen, delvis tilmures og 

ændres til dørhul med altandør med udgang til altanen. 

  

Det er centrets vurdering, at værnet(afskærmningen) omkring altanen skal udføres i 

samme materiale som hovedhuset, men skal være friholdt af gesimsen på husets 

gavl. Der henvises til lokalplanens § 9.40, der fastsætter at : ”Bygningsdetaljer på 

eksisterende bygninger ydervægge som eksempel vis gesimser, lisener, 

kvaderfugning og lign. skal bevares”. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at 

• værn (afskærmningen) omkring altanen udføres med sammen materiale 

som hovedhuset 

• gesimsen på hovedbygningen friholdes af altanens værn 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Sagen genoptages. 

 
Bilag  

Byggeansøgning.pdf (dok.nr.121196/11) 

Situationsplan.pdf (dok.nr.121199/11) 

Facade syd + snit - etablering af altan.pdf (dok.nr.121202/11) 

tegninger over altanen (dok.nr.33018/12) 
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21. Om- og tilbygning af Sardinvej 7, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Sardinvej 7, matr. nr. 565 Skagen bygrunde, Skagen 

fremsender igennem rådgiver byggeansøgning for udvidelse af eksisterende 

spisehus. 

Projektet omfatter tilbygning til spisesal med et areal på 40 m2, samt toiletter på 14 

m2. 

Der er til projektet vedlagt følgebrev fra ansøgeren til besvarelse af tidligere 

udtalelse fra Teknik og Miljøcentret. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område, der er omfattet af lokalplan SKA 243.H 

  

Ejendommen er cafeteria/spisehus der igennem årene er ombygget/ tilbygget og 

renoveret. 

Ejerens rådgiver har tidligere fremsendt skitseprojekt for det ansøgte. Centret for 

Teknik og Miljø har i mail af den 9 februar 2012 anmodet om supplerende 

oplysninger til sagen . 

Ejeren har i følgebrev til byggeansøgning oplyst sagen nærmere. 

  

Områdets anvendelse er i lokalplanens delområde 2 fastsat til følgende: 

”Delområde 2 må kun anvendes til havnerelateret lettere industri- og 

håndværksvirksomhed, serviceerhverv eller liberale erhverv.” 

  

Det er Centret for Teknik og Miljøs vurdering, at der her er tale om en mindre 

udbygning af eksisterende erhverv, der i høj grad betjener de omkringliggende 

erhversvirksomheder, samt der er tale om en beskeden udvidelse af eksisterende 

aktivitet, der har været på samme sted igennem en længere årrække, uden det har 

afstedkommet genevirkninger for de omkringliggende erhverv. 

  

Teknik og Miljøcentret vurderer derfor, at der kan meddeles tilladelse til det 

ansøgte, såfremt der ikke indkommer indsigelse fra de omkringliggende 

virksomheder på den ansøgte udvidelse. 

  

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

indkommet 1 bemærkning fra Foreningen for By –og Landskabskultur i Skagen og 

Råbjerg Sogne. 

Foreningen oplyser, at de ikke ønsker at intervenere i sagen. 

Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger/indsigelser mod det ansøgte. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at det ansøgte projekt 

godkendes. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/939 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. april 2012 Side 49 af 61 

 

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - Følgebrev til kommunen med byggeansøgning 12-02-

2012.pdf (dok.nr.16788/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - Byg ansøgning Jørgens spisehus 12-02-2012 side 

1.pdf (dok.nr.16786/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - ( 163 ) MYNDIGHED 22 Tilbygning til spisesal 

Jørgens spisehus.pdf (dok.nr.16785/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - ( 163 ) MYNDIGHED 21 Tilbygning til spisesal 

Jørgens spisehus.pdf (dok.nr.16784/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - ( 163 ) MYNDIGHED 20 Tilbygning til spisesal 

Jørgens spisehus.pdf (dok.nr.16783/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - ( 163 ) MYNDIGHED 15 Tilbygning til spisesal 

Jørgens spisehus.pdf (dok.nr.16782/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - ( 163 ) MYNDIGHED 11 Tilbygning til spisesal 

Jørgens spisehus.pdf (dok.nr.16781/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. - ( 163 ) MYNDIGHED 10 Tilbygning til spisesal 

Jørgens spisehus.pdf (dok.nr.16778/12) 

VS: Byggesag 2012-00111 Sardinvej 7 Skagen. (dok.nr.16777/12) 

Kort over området (dok.nr.33275/12) 
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22. Takster 2012 - Erhverv på genbrugspladserne og gebyrer 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Frederikshavn Byråds behandling af takster 2012 – 

renovationstakster samt miljø og genbrugsgebyr (21. december 2011) fremlægges 

oplæg til ordning for erhverv på genbrugspladserne og gebyrer.  

  

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne  

AVØ A/S har i samarbejde med kommunen udarbejdet et oplæg for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet 

som en abonnementsordning med start 1. maj 2012.  

  

Kun virksomheder, der køber adgang til genbrugspladserne, har adgang.  

  

Den foreslåede ordning indeholder følgende elementer: 

  

Betingelser som fremgår af lovgivningen: 

-          Køretøjer på maks 3.500 kg samt trailer uden tippeanordning har adgang 

-          Der kan afleveres affald af samme type, som private husstande 

-          Maks  200 kg. farligt affald årligt 

-          Aflevering af WEEE-affald (elektronik m.v.) kræver tilmelding 

  

Administration og betaling: 

-          Betaling opkræves af AVØ/Frederikshavn Forsyning  

-          Tilmelding sker til AVØ. Pladserne har tilmeldingsskemaer, som udleveres 

til kunder på pladserne 

-          Adgang gives til den enkelte bil (kort med nummerplade) 

Priser: 

-          Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)    2350.- kr./år - ekskl. moms  

-          Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)      4700,- kr./år - ekskl. moms 

-          Kun genanvendeligt (grønt kort)                  950, - kr./år - ekskl. moms 

  

Priserne er fastsat ud fra de mængder, der er erfaring for, da en lignende ordning 

var i drift for 2 år siden, samt ud fra den brugerundersøgelse, der blev gennemført i 

2010.  

  

Bestyrelsen for AVØ A/S drøftede den foreslåede genbrugspladsordning for 

erhverv på mødet den 27. marts 2012 og anbefalede at opkrævningen for 2012 kun 

skal omfatte 8 måneder og reduceres til 8/12 af ovennævnte priser. 

  

Grundgebyr for erhverv  

Udover de direkte omkostninger forbundet med virksomhedernes adgang til 

genbrugspladserne, skal der for 2012 også fastsættes et grundgebyr for 

virksomhedernes andel af de generelle administrationsomkostninger, som 

Frederikshavn Kommune har til affaldsplanlægning, regulativer, centrale registre, 

administration af erhvervsordninger m.v. samt indsamlingsordning for farligt affald 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6620 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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(Modtagestation Vendsyssel) 

  

Bortset fra nogle undtagelser (branche, virksomhedsform og omsætning) skal 

grundgebyret, jf. affaldsbekendtgørelsen § 61 – som udgangspunkt betales af alle 

virksomheder i kommunen. 

  

Med udgangspunkt i oplysninger fra CVR (branche og virksomhedsform) og SKAT 

(omsætning) er der foretaget en sortering og opgørelse af antal virksomheder der 

skal betale grundgebyret. 

  

• Alle virksomheder 7397 

• Antal virksomheder undtaget for gebyr 4724 

• Antal virksomheder, der skal betale gebyr  2673 

  

Med udgangspunkt i dette antal virksomheder og en opgørelse over kommunens 

udgifter er det årlige grundgebyr pr. virksomhed beregnet. 

  

• Grundgebyr – erhverv 2012   300 kr. ekskl. moms 

  

Skæringsdato for ansøgning om fritagelse for grundg ebyret.  

 Virksomheder med en årlig momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. og  

virksomheder uden egentlig affaldsproduktion kan anmode om fritagelse for 

grundgebyret. 

  

Affaldsbekendtgørelsen giver mulighed for at fastsætte en skæringsdato for, 

hvornår ansøgning om fritagelse senest skal være modtaget hos kommunen for at 

blive behandlet. 

  

Skæringsdatoen skal annonceres og virksomhederne skal have mindst 8 uger til at 

ansøge om fritagelse. 

  

Opkrævningerne for grundgebyret forventes udsendt august 2012, hvorfor 

skæringsdatoen for ansøgning om fritagelse for foreslås fastsat til 1. november 

2012. 

  

Kommunen vil se bort fra ansøgninger om fritagelse modtaget efter den 1. 

november 2012.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• nærværende forslag til genbrugspladsordning for erhverv fremsendes til 

byrådet med anbefaling om godkendelse 

• nærværende forslag til priser for erhvervs benyttelse af genbrugspladserne 

reduceres med 8/12 for 2012, jf. AVØ´s bestyrelses beslutning af 27. marts 

2012 og fremsendes til byrådet med anbefaling om godkendelse 

• nærværende forslag til grundgebyr for erhverv fremsendes til byrådet med 

anbefaling om godkendelse 
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• nærværende forslag om skæringsdato for behandling af ansøgninger om 

fritagelse fremsendes til byrådet med anbefaling om godkendelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Bilag Takster 2012 - Frederikshavn Byråd - 21. december 2011 (dok.nr.29870/12) 

Bilag AVØ oplæg - Virksomheders adgang til Genbrugspladser i Frederikshavn Kommune - 

2012 (dok.nr.29871/12) 

Bilag - Grundgebyr 2012 - erhverv (dok.nr.29872/12) 
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23. Økonomisk status pr. 29. februar 2012 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 29. 

februar 2012 for Plan- og Miljøudvalget til orientering. 

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på Direktør 

med ansvaret for Plan- og Miljøudvalgets område. Der er tilknyttet korte 

overordnede kommentarer, der beskriver centerets økonomiske stade. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Plan- og Miljøudvalget indstiller, at sagen tages til 

efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Økonomisk Status pr. 29-2-2012 PMU (dok.nr.26231/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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24. Plan- og Miljøudvalgets Regnskab 2011 

 

Sagsfremstilling  

Ved udgangen af 2011 er det korrigerede budget for Plan- og Miljøudvalgets 

bevillingsområde på 15,8 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 14,2 mio. kr. 

  

Faktisk regnskab udviser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget med 

på 1,6 mio. kr.  

  
Ved budgetrevisionen pr. 30.09.11 forventedes et samlet nettoforbrug i 2011 på 

15,1 mio. kr.  
Regnskabsresultatet, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering, er 

beregnet til 14,2 mio. kr. Forbruget er dermed 1,6 mio. kr. mindre end det 

korrigerede budget, og i forhold til 30.09.11 er der tale om mindre udgifter på 0,9 

mio. kr.. 
  
Udvalgets oprindelige budget udgjorde 15,8 mio. kr., i løbet af 2011 er der ikke 

foretaget væsentlige ændringer i Plan- og Miljøudvalgets budgetramme 
  

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning, en teknisk regnskabsforklaring hvor årets resultat forklares samt 

Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.  

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 

omfatter:  

  

• Kort præsentation af området  

• Orientering om regnskabsresultatet  

• Gennemgang af opnåede resultater i 2011  

  
Idet der henvises til disse skal kun fremhæves: 
  
Regnskabsresultatet, i henhold til. anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig 

således: 
  
- at der kan overføres et overskud på 1,6 mio. kr. 
  
  

ANLÆG:  

Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 1,1 mio. kr., heraf overføres et 

overskud på 1,3 mio. kr. Overskuddet skyldes, at projekt ny terminalbygning endnu 

ikke har haft væsentlige udgifter.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Plan- og Miljøudvalget indstiller, at 

•         over- og underskud overføres iht. reglerne for økonomisk decentralisering 

således at der samletoverføres et overskud på 1,6 mio. kr. Overskuddet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3192 

 Forvaltning: Økonomicenteret 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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overføres til anlægsprojekt Ny terminalbygning 

•         der i alt overføres et overskud på 1,3 mio. kr. vedrørende anlæg 

•         årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Regnskab PMU 2011 (dok.nr.28470/12) 
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25. Orienteringssag - Politianmeldelser 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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26. Orienteringssag - Hotelbebyggelse Tuxenparken 1 , Skagen 

 

Sagsfremstilling  

2 naboer til ovennævnte projekt har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse om placering af den interne vej samt ind- og 

udkørsel til Jens Winthers Vej. 

  

Frederikshavn Kommune havde pr. 7. februar 2011 godkendt, at ind- og udkørsel til 

hotelprojektet fra Jens Winthers Vej kunne placeres én meter fra ejendommens 

sydskel. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede Kommunens afgørelse ved brev af 6. 

februar 2012 og hjemviste denne til kommunens fornyede behandling af 

ansøgningen i samråd med ansøger, herunder også forhold til planlovens § 20 

samt evt. forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. 

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.229-C. Af lokalplanen fremgår, at 

vejadgang til området skal ske fra Jens Winthers Vej og Skarpæsvej i 

overensstemmelse med vejledende illustrationsplan. 

På arealet mellem klagernes ejendomme mod syd og den interne vej er der jf. 

illustrationsplanen vist beplantning og et areal til parkering. Hvor parkeringsarealet 

ophører, er der alene beplantning mellem vejen og ejendommene mod syd. 

  

Klagenævnet vurderer, at kommunens godkendelse af adgangsvejen til Jens 

Winthers Vej placeret kun med én meter bredt beplantningsbælte mellem den 

interne vej og ejendommene mod syd formelt betinger dispensation fra 

lokalplanens bestemmelser (formentlig begrundet i en meget detaljeret vejledende 

illustrationsplan). 

  

Foranlediget af Klagenævnet afgørelse har fagcenter for Teknik og Miljø afholdt 

møde med ansøger og dennes rådgiver.  

  

Ansøger overvejer, om det er muligt at forskyde bebyggelsen langs Jens Winthers 

Vej lidt mod nord, således at vejadgangen fra Jens Winthers Vej kan rykkes 

tilsvarende og give mulighed for både beplantning og parkering mellem den interne 

vej og naboejendommene mod syd. I forbindelse med påtænkt bebyggelse langs 

denne vej er der p.t. kun etableret vej og kloak.  

  

Ny situationsplan er endnu ikke modtaget. Når dette sker, igangsættes 

naboorientering/partshøring på grundlag heraf.  

  

Når høringen er gennemført, genoptages sagen i udvalget med henblik på 

beslutning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2720 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Til orientering. 

 
Bilag  

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet dat. 6. februar 2012.pdf (dok.nr.33212/12) 
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27. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanse r 

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Klage over byggetilladelse – Fyrstuevej 12, Skagen af 5. marts 2012  

En nabo har påklaget kommunens afgørelse af 22. september 2011 hvori 

der er meddelt byggetilladelse om tilbygning til eksisterende 

helårsbeboelse på adressen, Fyrstuevej 12, Skagen 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltning stadfæster Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

27. september 2012 for så vidt angår den del af afgørelsen, der 

vedrører ejendommens bebyggelsesprocent. Statsforvaltningen 

afviser således at behandle klage over tilsidesættelse af 

lokalplanbestemmelser og tinglyst deklaration, idet der ikke er tale 

om afgørelser truffet i henhold til byggelovens regler og henviser 

vedrørende disse spørgsmål til Natur og Miljøklagenævnet, hvortil 

der samtidigt er indgivet klage. 

  

• Velfærdsudvidelse af minkfarm – Norsvej 5, Aalbæk a f 5. marts 2012  

Anmelders konsulent har påklaget kommunens afgørelse af 17. juni 2011 

med afslag på anmeldelse af etablering af minkhal på ejendommen 

Norsværk 5, Aalbæk. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 17. juni 2011 

  

• Manglende tilsynspligt – Doktorstien 8, Skagen af 6 . marts 2012  

En borger har klaget til Statsforvaltningen Nordjylland over at 

Frederikshavn Kommune har undladt at opfylde sin tilsynspligt i forbindelse 

med anvendelse af et udhus på ejendommen Doktorstien 8, Skagen. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at 

Frederikshavn Kommune har overtrådt den lovgivning, som 

statsforvaltningen påser overholdelsen af, herunder kommunens 

tilsynspligt efter bestemmelsen i Byggelovens § 16C. 

Statsforvaltningen har lagt vægt på, at kommunen har foretaget 

gentagne besigtigelser med henblik på at sikre, at der ikke skete 

uretmæssig anvendelse af det opførte udhus. 

  

• Nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse 

- Østerlågen 1, Skagen af 8. marts 2012  

Kommunens afgørelse af 31. januar 2012 om nedrivning af eksisterende 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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bebyggelse med henblik på opførelse af ny bebyggelse på ejendommen 

Østerlågen 1, Skagen er på blevet påklaget. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 31. januar 2012. 

  

• Tilladelse til opsætning af telemast på Skævevej 18 0, Dybvad af 9. 

marts 2012  

De omkringboende har påklaget kommunens afgørelse af 16. november 

2011 tilladelse til opsætning af telemast til mobiltelefoni på ejendommen 

Skævevej 180, Dybvad 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 16. november 2011 

• Ændret anvendelse fra fritidsformål til fritidshus – Lendumvej 71, 

Frederikshavn af 21. marts 2012  

Friluftsrådet har påklaget kommunens afgørelse af 7. juli 2010 om 

landzonetilladelse til ændret anvendelse fra fritidsformål til fritidshus på 

ejendommen Lendumvej 71, Frederikshavn. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 7. juli 2010  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til efterretning 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. april 201 2 
Til efterretning. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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