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1. Orienteringssag - Møde med Landboforeningen 

 

Sagsfremstilling  

Der afholdes møde med kredsbestyrelsen fra Landbonord. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Til orientering. 

 
Bilag  

Landbonord - Dagsorden.pdf (dok.nr.44322/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3885 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: ibni 

 Besl. komp: PMU 
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2. Offentliggørelse af forslag til Frederikshavn ko mmunes 

vand- og naturhandleplaner 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har på baggrund af de statslige vand- og naturplaner, 

som er offentliggjort december 2011, udarbejdet forslag til kommunens 

handleplaner. Den kommunale vandhandleplan og de 8 kommunale 

naturhandleplaner indeholder bl.a. en række indsatser, som kommunen skal 

gennemføre indenfor planperioden 2012-15.  

  

Frederikshavn Kommune skal senest 8. juni 2012 offentliggøre forslag til 

kommunens naturhandleplaner. Senest 22. juni skal kommunens forslag til 

kommunal vandhandleplan være offentliggjort. 

  

De kommunale handleplaner skal i offentlig høring i mindst 8 uger og skal være 

endelig vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

  

Plan- og Miljøudvalget er orienteret om processen omkring udarbejdelse af de 

kommunale vand- og naturhandleplaner på udvalgsmøde d. 10. januar. 

Udvalget er d. 6. marts præsenteret for de overordnede kriterier, som kommunen 

lægger til grund for prioritering af indsatserne i planerne. 

  

Forslag til planerne foreligger i digitale udgaver. Kan ses på hhv.: 

http://naturhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn og 

http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn.  
Adgang sker med brugernavn: politiker og password: 1111. 

De digitale planer indeholder interaktive kort, hvor detaljer omkring planernes 

indsatser kan ses.  

  

Planerne findes tillige i en pdf-udgave som kan ses på intranettets politikerportal.  

  

Handleplanerne indeholder programmer for hvorledes de statslige planers 

foreskrevne indsatser forventes gennemført i planperioden. Vandplanen indeholder 

endvidere en række generelle retningslinjer for vandforvaltningen i Danmark. 

  

Idet vand og naturplanerne er statslige sektorplaner, må kommunens øvrige 

planlægning ikke være i strid med vand og naturplanerne. Vandplanen indeholder 

en redegørelse for planens betydning for kommunens nuværende planlægning.  

  

Vandhandleplanens indsatser er fastlagt i Statens vandplan, kommunen har kun 

indflydelse på i hvilken rækkefølge indsatserne kan iværksættes. 

  

Statens vandplan samt den kommunale handleplan vil få betydning for visse 

borgere og virksomheder. Indsatserne medfører tiltag i forhold til 

spildevandsafledning i det åbne land samt ændret forløb og vedligehold af en række 

vandløb, hvor det ikke kan udelukkes at omkringliggende arealer påvirkes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12841 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Herudover vil vandplanens generelle retningslinjer have betydning for kommunens 

fremtidige planlægning, f.eks. i forhold til byudvikling.  

  

I forhold til naturplanerne er målene for naturområdernes tilstand fastlagt i Statens 

naturplaner. Kommunen skal i handleplanen beskrive de indsatser der skal til for at 

målene i statens planer nås.  

Naturplanerne indeholder en udpegning af rammeområder, indenfor hvilke 

indsatserne skal gennemføres i samarbejde med lodsejerne.  

  

På kommunale og fredede arealer indenfor Natura 2000-områder er kommunen 

ansvarlig for at gennemføre de nødvendige indsatser. På øvrige private arealer 

udbydes en række ordninger fra statslig side, hvor lodsejerne kan indgå frivillige 

aftaler. 

  

Udarbejdelse af planerne:  

Forslag til de kommunale vand- og naturhandleplaner er udarbejdet efter 

paradigmer, lavet i samarbejde mellem KL, kommunerne og Naturstyrelsen. Det er 

anbefalet kommunerne at anvende paradigmerne for at sikre en effektiv intern 

udarbejdelse af planerne, en vis grad af ensartethed overfor borgerne og et lettere 

samarbejde mellem nabokommuner. 

  

I naturhandleplanerne har der været en koordinering af indsatsen i forhold til at 

skabe nye naturområder. I den forbindelse har der været behov for at koordinere 

med Naturstyrelsen, nabokommuner, forsvaret, fængselsvæsenet og 

farvandsvæsenet. 

  

I vandhandleplanen er der lavet koordinering af indsatser med Hjørring og 

Brønderslev kommuner på områder, hvor effekten af indsatserne har betydning for 

vandområder over kommunegrænserne.   

  

Det er aftalt med de øvrige kommuner, der er omfattet af Statens Vandplan for 

Nordlige Kattegat og Skagerrak, at kommunerne af hensyn til planlægningen bør 

have samme afslutningsdato for høringsperioden for planerne, 1. september 2012.  

  

Det Grønne Råd i Frederikshavn er d. 24. januar præsenteret for de 

prioriteringskriterier der er anvendt for gennemførelse af indsatserne i planerne. På 

møde d. 2. maj er de endelige forslag til planerne præsenteret. 

  

Rådets eventuelle bemærkninger vil blive fremlagt mundtligt ved sagsfremstillingen. 

  

Offentliggørelse:  

Forslagene offentliggøres på www.frederikshavn.dk. d. 8. juni – 1. 

september 2012.  

Der vil i høringsperioden blive mulighed for at komme med bemærkninger og 

indsigelser til planerne via kommunens hjemmeside. 

  

Økonomi:  

For vandplanerne gælder, at indsatsen til fjernelse af spærringer mv. forventes 
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dækket 100 % ved statslig finansiering.  

KL og staten forhandler pt. DUT-kompensation for myndigheds- og sagsbehandling i 

forbindelse med gennemførelse af vandplanerne. Centret laver sagsfremstilling 

omkring planernes økonomi når den statslige kompensation er kendt. 

På naturområdet er kommunen forpligtet til at gennemføre indsatserne på de 

kommunale og fredede arealer. En del af disse midler kan findes ved prioritering af 

kommunens pleje og naturforvaltningsmidler, en del finansieres ved 

tilskudsordninger som kommunen kan indgå i. Der vil dog være behov for yderligere 

midler i en periode frem til 2015 hvis planernes indsatser gennemføres og der skal 

være målopfyldelse.  

Teknisk Udvalg forelægges sag omkring frigivelse af midler til drift og pleje af 

kommunale arealer.  

Centret vurderer, at der, for at nå målopfyldelse i naturplanerne, er behov for en 

ekstra kommunal indsats i form af rådgivning og vejledning af private lodsejere, 

f.eks. omkring offentlige tilskudsordninger. Økonomi heromkring fremlægges 

senere. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Forslag til kommunale vand- og naturhandleplaner videresendes til 
Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om godkendelse  

2. Planerne offentliggøres i perioden 8. juni til 1. september 2012 
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

Indstillingen tiltrædes. 
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3. Masterplan for Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7.juni 2011, at der skulle udarbejdes en 

masterplan for den fremtidige udvikling i Skagen, og at der skulle nedsættes en 

dialoggruppe til at følge og diskutere udarbejdelsen af planen. 

  

Beslutningen blev truffet på baggrund af en henvendelse fra Skagen 

Handelsstandsforening, Foreningen By & Land samt Skagen Erhvervsforening. De 

tre foreninger ønskede at få udarbejdet en masterplan, der skulle tage 

udgangspunkt i de tilkendegivelser, som ca. 800 borgere var kommet med på et 

borgermøde om byens fremtidige udvikling i januar 2011.  

  

Foreningerne ønskede, at masterplanen skulle indeholde sammenhængende 

visioner og ambitioner for Skagens udvikling frem mod 2020, hvor både erhverv, 

bosætning, arbejdsmarked, uddannelse og byudvikling m.m. skulle ses i tæt 

sammenhæng.   

  

Et forslag til masterplan er nu udarbejdet i tæt samarbejde med dialoggruppen. 

  

Planen tager udgangspunkt i de særlige udfordringer, der kendetegner byen, og 

udstikker en sammenhængende retning for Skagens udvikling. Den anviser ikke 

konkrete løsninger eller handlingsanvisninger men påpeger, hvad der er vigtigt at 

tage hensyn til i en hensigtsmæssig og sammenhængende udvikling af byen.  

  

Masterplanen omhandler emnerne mennesker, by- og butiksmiljø, bolig og bomiljø, 

forretningsudvikling, investeringer, arbejdskraft og beskæftigelse samt 

oplevelser+. De enkelte emners betydning for Skagens udvikling og deres bidrag til 

at skabe øget værdi er beskrevet.    

  

De tre foreninger ønsker at indgå i et samarbejde med plan- og miljøudvalget om at 

arrangere et borgermøde om masterplanen. Mødet forventes afholdt i juni måned. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

1.     Plan- og Miljøudvalget anbefaler Masterplan Skagen overfor 

økonomiudvalg og byråd  

2.     Plan og Miljøudvalget forud for behandlingen i økonomiudvalg og byråd 

indgår i et samarbejde med de tre initiativtagende foreninger om at 

arrangere et borgermøde om masterplanen  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Borgermøde afholdes den 12.6.2012. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5019 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Masterplan Skagen (dok.nr.43337/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. maj 2012 Side 11 af 42 

 

4. Forslag til lokalplan SAE.B.03.06.01 - Boligbeby ggelse på 

Niels Juels Vej, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune solgte primo 2011 ejendommen Niels Juels Vej 47, Sæby 

til bygherre. Af købsaftalen fremgår, at ny lokalplan for området udarbejdes af 

Frederikshavn Kommune. 

  

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

og diverse udhuse, og udgør et grundareal på 3.931 m2, og har et bebygget areal 

på ca. 300 m2. 

  

Lokalplanområdet afgrænses mod øst af en mindre campingplads. Mod nord og 

syd/vest afgrænses området af Niels Juels Vej, og mod nord/vest af Arenfeldtsvej. 

På modsatte side af Niels Juels Vej ligger et parcelhusområde, og på modsatte 

side af Arenfeldtsvej et grønt areal tilhørende det bagvedliggende 

 boligforeningsbyggeri. 

  

Ejendommen har senest været anvendt til bl.a. hesteafgræsning, og er i 

kommuneplanen udlagt til boligformål. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg 

nr. 09.44 som muliggør opførelse af etageboliger i maks. 2 etager. 

  

Grunden er en hjørnegrund ved Niels Juels Vej / Arenfeldtsvej, og adskiller sig fra 

omgivelserne ved at ligge som en trekant i et meget retningsbestemt villakvarter. 

Længehuset (staldbygningen) ved det sydlige hjørne ønsker bygherre at bevare, og 

er retningsbestemmende for den nye bebyggelse. For at udnytte grundens facon 

placeres punkthusene i hver sit hjørne og giver dermed plads til friareal og 

parkering mellem husene. 

  

Grundens nuværende indkørsel fra Niels Juels Vej fastholdes, og forlænges op 

lands skellet mod øst til parkeringsarealet. 

  

Center for Teknik og Miljø har godkendt et projekt bestående af 15 boliger i 2 

etager som grundlag for lokalplanen. Boligerne fordeler sig i tre punkthuse med 

fladt tag, og med en bygningshøjde på ca. 6 meter. 

  

Energimæssigt opfylder husene mindst lavenergiklasse 2015-kravene. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.B.03.06.01 – 

Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby samt Kommuneplantillæg nr. 09.44 

udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3840 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

SAE.B.03.06.01 (PMU 08.05.12).pdf (dok.nr.43477/12) 
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5. Forslag til Lokalplan SKA.C.03.07.01 Skagens Mus eum og 

forslag til kommuneplantillæg 09.46 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2012 foreligger der nu 

et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for renovering og 

udvidelse af Skagens Museum. 

  

Lokalplanforslaget omfatter området omkring Skagens Museum og muliggør at 

museet kan renoveres og udvides i overensstemmelse med det i 

foroffentlighedsfasen præsenterede projektforslag model 1. 

  

Der er sideløbende med lokalplanudarbejdelsen arbejdet med hvordan parkerings- 

tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene omkring museet kan foreslås løst. 

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen 2009 – 20 for 

så vidt angår etageantal, tagform og tag- og facademateriale, hvorfor der er 

udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med betegnelse 09.46.  

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

anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan SKA.C.03.07.01 udsendes i 

offentlig debat.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Et flertal tiltræder indstillingen.  

  

Paul Rode Andersen kan kun tiltræde model 1 under forudsætning af, at 

tilbygningen mest muligt tilpasser sig det oprindelige arkitektoniske udtryk i 

Plesnerbygningen. 

På næste møde optages særskilt sag vedr. Parkerings-, tilkørsels- og 

trafikafviklings forholdene. 

Udvalget anbefaler at debatperioden udvides til 12 uger. 

 
Bilag  

Resultatet af foroffentlighedsfasen og igangsætning af udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Skagens 

Museum  (dok.nr.22903/12) 

LPforslagSKA.C.03.07.01.e.pdf (dok.nr.43829/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Engelig vedtagelse af lokalplan SAE.E.06.25.01 -  

Erhvervsområde på Falkevej i Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag SAE.E.06.25.01 for er erhvervsområde på Falkevej i Dybvad har 

været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 15. februar til den 11. april 2012. 

  

Lokalplanområdet, der er ca. 4.000 m2, er beliggende i byzone i den nordlige del af 

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

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

Falkevej og erhvervsvirksomheder. Øst for lokalplanområdet ligger byggecenteret 

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

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

lokalplanområdet. Sammen med vognmandsfirmaet ligger der desuden en 

privatbolig. Vest for lokalplanområdet ligger et par parcelhuse samt et 

autoværksted. 

  

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

bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

  

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

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

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

og kan i stedet tilbydes de tilliggende grunde. 

  

Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.33, som bl.a. fastfætter 

bebyggelsesprocenten til maks. 70%, karvet til udendørsopholdsareal til 5% af 

etagearealet og parkeringskravet opgøres pr. ansatte i stedet for pr. m2. 

  

Der er indsendt 3 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i 

indsigelsesnotat fa 26. april 2012. Indsigelserne omhandler hovedsageligt 

tilkørsels- og parkeringsforhold. Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer 

i planen ift. det fremlagte planforslag. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan SAE.E.06.25.01 for et 

erhvervsområde på Falkevej i Dybvad og kommuneplantillæg 09.33 vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8779 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag  

Indsigelsesnotat, lp.SAE.E.06.25.01.pdf (dok.nr.44226/12) 

KP-tillæg 09.33 (PMU08.05.12).pdf (dok.nr.44228/12) 

Lp SAE.E.06.25.01 (PMU08.05.12).pdf (dok.nr.44229/12) 
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7. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.07.05.01 A nneks til 

Dommergården, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 15. februar 

til den 11. april 2012, hvilket ikke har givet anledning til indsigelser mod 

lokalplanforslaget. 

  

Lokalplanen omfatter alene ejendommen Chr. Møllers Vej 6 i Gl. Skagen. 

Lokalplanen muliggør at bygningen kan anvendes til boligformål, og har i øvrigt til 

formål, at bevare den eksisterende bygning i form og ydre fremtræden. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan SKA.B.07.05.01 vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

LPendeligSKA.B.07.05.01.pdf (dok.nr.38109/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11909 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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8. Endelig vedtagelse lokalplan SAE.B.04.10.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.39 - Boligområde ved Sættr avej, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til de omhandlede planer har i perioden fra den 1. februar til den 28. marts 

2012 været fremlagt til offentlig debat. 

  

Der er kun indkommet en enkelt bemærkning til planforslagene som er 

kommenteret i bemærkningsnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag. 

  

Den offentlige debat har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.  

 
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 SAE.B.04.10.01 og det 

tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.39 vedtages. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

- Endeligt kommuneplantillæg 09.39.pdf (dok.nr.43914/12) 

- Lokalplan SAE.B.04.10.01 Boligområde ved Sættravej.pdf (dok.nr.43913/12) 

Indsigelsesnotat til PMU 080512 (dok.nr.44008/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. maj 2012 Side 18 af 42 

 

9. Forespørgsel om bebyggelse, Brinken 3, Østervrå 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af Brinken 5, som huser Østervrå Maskinforretning, har forespurgt 

Frederikshavn Kommune om muligheden for opkøb og efterfølgende bebyggelse af 

naboarealet mod nordøst. 

  

Forespørgslen begrundes med, at der er behov for at udvide maskinforretningen og 

den påtænkte bebyggelse skal udføres som en forlængelse af den eksisterende 

hal. Byggeriet udføres med kælder, som ønskes benyttet til udstilling af 

veterantraktorer og overetagen påtænkes benyttet til udvidelse af værksted samt 

indretning af kontorer. 

  

Det omhandlede areal tilhører Frederikshavn Kommune. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Arealet er omfattet af lokalplan nr. 1.15.0 for et erhvervsområde ved Høngaardsvej i 

Østervrå, delområde 5. Lokalplanen er endelig vedtaget 18. december 2001 og 

ifølge lokalplanens § 3.6 må det omhandlede areal ikke bebygges eller beplantes 

og  ifølge lokalplanens kortbilag 2 er arealet anført som en grøn kile.   

  

I planens redegørelsesdel forklares, at forbuddet mod bebyggelse, dels er en følge 

af at arealet er erklæret byggeuegnet (formentlig på grund af et meget kuperet 

terræn samt jordbundsforhold), dels fordi man ønsker at sikre en fremtidig udsigt ud 

over engarealet. 

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en bebyggelse af arealet vil stride mod 

lokalplanens principper, hvilket betyder, at kommunen, jf. planlovens § 19, ikke kan 

dispensere fra forbuddet mod bebyggelse i planens § 3.6. Bebyggelse vil kræve en 

ændring af anvendelsesbestemmelserne for arealet og ny lokalplanlægning.  

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at arealets betydning som grøn udsigtskile til 

det bagvedliggende engareal er meget begrænset, som følge af eksisterende 

bebyggelse af erhvervsområdet, hvilket betyder, at der stort set ikke er visuel 

kontakt til området fra Brønderslevvej. Den grønne kile har således kun betydning 

for en enkelt beboer langs Brinken samt dem som færdes på den relativt korte 

interne vej i erhvervsområdet. 

  

Centeret vurderer at bebyggelse af arealet vil kræve en betydelig jordopfyldning, 

selvom der er tale om bebyggelse med kælder, ligesom der sandsynligvis vil blive 

tale om præparering i forbindelse til bæreevne mv. Centeret vurderer dog, at den 

konkrete bygningsudvidelse ikke vil kræve dispensation i forhold til den beskyttelse, 

som omfatter engarealet umiddelbart øst for. 

  

Det er Centerets opfattelse, at der umiddelbart ikke er andre forhold i den 

eksisterende lokalplan, som behøver revurdering. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/321 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Området er omfattet af kommuneplanramme nr. SAE.E.05.25, som udlægger 

arealet til erhvervsområde og Centeret vurderer, at en lokalplanlægning med 

mulighed for bebyggelse af omhandlede areal ikke vil stride mod 

kommuneplanrammen.  

 
Miljømæssige konsekvenser  
Centeret vurderer, at det vil være muligt, at foretage bebyggelse af omhandlede 

areal uden, at berøre det tilgrænsende beskyttede mose- og engområde.  

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

foranledning kan igangsættes ny planlægning, som overfører delområde 5 til 

erhvervsområde, som kan bebygges, tilsvarende lokal nr. 1.15.0 delområde 2.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Brinken 3 - Thorkild Karlsens bilag til mundtlig forespørgsel, om Brinken 5 kan købe areal, og om der må 

bygges på ejendommen (dok.nr.3236/12) 

Oversigtskort - 20120501160602687.pdf (dok.nr.43919/12) 

Område der ønskes bebygget indenfor lokalplan 1.15.0 - 20120501160802992.pdf (dok.nr.43918/12) 
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10. Påbygning af kvist, Hollændervej 5, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af Hollændervej 5 har søgt om byggetilladelse til påbygning af kvist på 

tagfladen mod øst. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 i kommunens 

SAVE-register. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 5 for et center- og bevaringsområde i Skagen 

By. Lokalplanen har til formål at sikre områdets nuværende karakter og bevare det 

værdifulde og særprægede bybillede. Af lokalplanen fremgår, at ombygning af 

bebyggelse indenfor området kun må udføres med byrådets tilladelse, uden der er 

fastsat præcise bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden.  

  

Bestemmelsen i lokalplan 5 er en såkaldt kompetencenorm, der skal behandles 

efter planlovens bestemmelser for dispensationer i henhold til Planlovens §§ 19 og 

20. Ombygning af bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet kan 

dermed kun ske efter forudgående naboorientering, med mindre forholdet vurderes 

at være af underordnet betydning. 

  

Naboorientering har ikke givet anledning til bemærkninger. 

  

Da der ikke i lokalplanen er detaljerede bestemmelser, der regulerer bebyggelsens 

udformning, vurderes der kun at være mulighed for at nægte det ansøgte ved at 

nedlægge forbud efter Planlovens § 14. 

Kommunen vil herefter have pligt til, indenfor 1 år, at udarbejde ny lokalplan for 

ejendommen. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at påbygning af kvist som ansøgt er i 

overensstemmelse med bebyggelsesprincipperne for området og tilladelse til 

påbygning af kvist kan dermed anbefales.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at påbygning af kvist 

godkendes som ansøgt.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort (dok.nr.40303/12) 

Byggeansøgning (dok.nr.40302/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2181 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kejn 

 Besl. komp: PMU 
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11. Udskiftning af stråtag til tegltag på Nansbovej  22, 9990 

Skagen. 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om tilladelse til at udskifte 

nuværende stråtag til matte røde vingetegl, Gl. dansk format. I forbindelse med 

udskiftning af tagbelægningen, vil de to eksisterende kviste, blive udskiftet til 

pultkviste med samme placering. Bruttoetagearealet forbliver uændret. 

Ansøger begrunder udskiftningen af stråtag til tegltag, at stråtaget er under 

nedbrydning og gentagende gange har været udsat for mårskader, samt 

vandskader ved vandbrædder omkring skorstenene (inddækninger). 

 
Plangrundlag for ejendommen  
Ejendommen er beliggende i kommunalplanens område SKA.S.07.01 og lokalplan 

SKA.211-S. delområde 2. og er i lokalplanen optaget som bevaringsværdig. En del 

af ejendommen har en høj bevaringsværdi og klassificeret som en kl. 3 i 

kommuneatlasset for Skagen. 

Ejendommen er opført i 1918 og ombygget 1947, 1952, 1972, og senest i 1974. 

De senere tilbygninger, garage og udhus er registreret i kommuneatlas for Skagen, 

men ingen fredningsværdi/bevaringsværdi 

Der foreligger ingen dokumentation på at ejendommen har haft anden 

tagbelægning end stråtag. 

  

Der blev den 30-03-2012 foretaget en naboorientering, hvilket ikke har givet 

anledning til bemærkninger. 

Lokalplan nr. 211-S. Område 2, fastsætter følgende: 

  

•         § 9.6, Tage skal udføres som symmetriske saddeltage uden udhæng med 

tagdækning af matte, røde vingetegl, Gl. dansk format. Der kan til hovedhuset 

opføres udskud med samme tagbelægning som hovedhuset eller sort tagpap. 

På mellem bygninger kan der alternativt anvendes glas, zink, kobber eller sort 

tagpap. 

  

•         § 9.10, Kviste skal udføres som pultkviste. Der må opsættes èn kvist på hver 

at hovedhusets tagflader. Kviste skal placeres i tagfladen med mindst 3 tagsten 

mellem kvisten og tagfladens afgrænsning mod hovedhusets gavl, tagryg og 

tagskæg. Kvistens samlede længde på den enkelte tagflade må højst udgøre 

1/3 af tagfladens længde, og kvistens front må ikke overstige 1,5 m. i højden. 

Kviste kan udføres i træ med samme tagmateriale som huset. Alternativt kan 

anvendes glas, zink eller kobber. 

  

•         § 9.16, Bevaringsværdige bygninger på depå kort nr. 2 må ikke nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. Ved om- og 

tilbygninger skal arkitekturen bevares og bevaringsværdierne respekteres 

uanset bestemmelserne i § 9. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/154 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mady 

 Besl. komp: PMU 
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•         Udskiftningen af stråtag til matte røde vingetegl Gl. dansk format på 

ejendommen, vurderes ikke at være i overensstemmelse med lokalplanens § 

9.16.  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Facader med tegltag (dok.nr.42416/12) 

Facader med stråtag (dok.nr.42409/12) 

Foto af stråtag (dok.nr.44492/12) 
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12. Ansøgning om opførelse af antennemast, Nørgårds vej 90, 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling  

Rambøll søger på vegne af Telenor A/S om landzonetilladelse til etablering af en 

42 meter høj mast til mobil telefoni med tilhørende radioenhed på jorden, på 

ejendommen Nørgårdsvej 90, 9970 Strandby.  

  

Telenor A/S begrunder ansøgte placering med, at der er behov for at kunne tilbyde 

forbedret dækning, primært ift. indendørsdækning for mobilt internet, sekundært for 

at kunne forbedre den generelle dækning for mobil telefoni i sommerhusområdet 

mod nordøst og den nordlige del af Strandby.  

  

I forbindelse med valget af ansøgte placering, har Telenor A/S foretaget 

vurderinger af alternative placeringer i området, herunder i eksisterende høje 

konstruktioner uden, at der er fundet andre egnede placeringer. Telenor oplyser, at 

den mest optimale placering ud fra dækningsforholdene, ville være ca. 300 m mod 

nordøst, på en placering inde i sommerhusområdet og ansøgte placering er den 

absolut mest vestligste placering, som kan opfylde dækningsbehovet på et 

acceptabelt niveau. Telenor har derfor ikke interesse i anden placering. 

  

Telenor har indgået aftale med Telia og TDC om fælles udnyttelse af 

masteanlægget.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ansøgte antennemast vil kræve en landzonetilladelse, i henhold til planlovens § 35, 

stk. 1. Sagen har været i 14 dages forudgående nabohøring og der er indkommet 

enkelte bemærkninger mod det ansøgte. Bemærkningerne kan ses i bilagt 

bemærkningsnotat. 

Ansøger har redegjort for, at der er behov for forbedret dækning i forbindelse med 

primært mobil internet. 

Der har ikke kunnet findes andre egnede placeringer i området, herunder 

eksisterende høje konstruktioner, som kan anvendes i stedet for, uden at dette vil 

medføre manglende radiodækning for dele af sommerhusområdet og Strandby. 

Ved valgte placering, er der i forvejen en relativ stor bebyggelse. 

Antennemasten har en position ca. 1 km fra kysten og området er i henhold til 

kommuneplan 2009 beliggende helt i udkanten af kystnærhedszone A (regionalt 

kystlandskab) og tilgrænser  kystnærhedszone C. Jf. retningslinie 5.9.1 skal 

kystnærhedszone A som hovedregel friholdes for større tekniske anlæg. Visse 

typer af anlæg kan dog placeres i kystnærhedszone A, hvis der er en helt særlig 

planlægningsmæssig og funktionel begrundelse.  Kystnærhedszone C 

(kystlandskab), kan i henhold til retningslinie 5.9.3 anvendes efter bestemmelserne 

for det åbne land (landzonebestemmelserne). Den visuelle påvirkning af kysten 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12985 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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skal dog iagttages skærpet.  

Ansøger oplyser, at det ikke er relevant, at vurdere alternative placeringer længere 

fra kysten – og dermed i kystnærhedszone C - idet dette vil medføre en så ringe 

dækning af sommerhusområdet og Strandby Nord, at selskaberne ikke ønsker at 

opføre et masteanlæg. 

Der er i området ikke registreret øvrige særlige landskabelige- eller naturmæssige 

beskyttelsesforhold, i henhold til naturbeskyttelsesloven eller kommuneplanen. 

Det er centerets vurdering, at masteanlægget, under hensyntagen til de konkrete 

dækningsforhold, er søgt placeret i respekt for de hensyn, som skal tages i forhold 

til landzonen. Kystnærhedszone A skal som altovervejende hovedregel friholdes for 

større anlæg jf. kommuneplanen, men i det konkrete tilfælde er placeringen i 

umiddelbar nærhed (kun ca. 15 m) fra Kystnærhedszone C og begrundet ud fra, at 

det er absolut yderligste lokalitet, som ikke vil medføre en uacceptabel 

dækningsgrad for de nordøstligste dele af sommerhusområdet. På den baggrund 

kan centeret anbefale, at retningslinie 5.9.1 i kommuneplan 2009 fraviges. 

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

landzonetilladelse til opførelse af antennemast for mobil kommunikation på ansøgte 

placering Nørgårdsvej 90, 9970 Strandby 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker 

alternative muligheder undersøgt. 

 
Bilag  

Bemærkningsnotat (dok.nr.42067/12) 

Ansøgning om opsætning af telenormast.pdf (dok.nr.136247/11) 

Bilag 4 - Masteopstalt.pdf (dok.nr.136251/11) 

Oversigtskort - 20120501163105570.pdf (dok.nr.43920/12) 
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13. Udeservering, Vestre Strandvej 2, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Lejeren af udearealet tilhørende ejendommen Vestre Strandvej 2, Skagen ( Den 

gamle Toldkammerbygning)  har forespurgt om tilladelse til at opsætte borde og 

bænke og foretage udeservering på arealet. Arealet er i privat eje. 

  

Lejeren ejer grillcafeen lige overfor pladsen (Havneplads 4B, Skagen). 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.243.H  for den centrale del af Skagen 

Havn, beliggende i delområde 1b. Planen er vedtaget 28. oktober 2009. I henhold 

til planens afsnit 3.3 bestemmes, at delområde 1b kun må anvendes til helårsbolig- 

og centerformål og helt eksplicit bestemmes, at arealet med Toldkammerbygningen 

”forventes opretholdt med de nuværende funktioner”.   

  

Centeret fortolker ”de nuværende funktioner” som værende den anvendelse som 

var lovlig i forhold til det plangrundlag, som lå forud for den nuværende lokalplan, 

hvilket var lokalplan nr. SKA.100.C.10, delområde 1, som vedtaget den 6. 

december 1993. I forhold til denne lokalplans afsnit 3.3 og tilhørende kortbilag 1 

bestemmes, at der ikke kan indrettes serveringssteder på omhandlede ejendom, 

hverken indenfor eller udenfor. 

  

Det er Centerets vurdering, at der ikke kan meddele dispensation til en anvendelse 

som strider mod ovennævnte bestemmelser, idet det vil være en fravigelse af 

lokalplanens principper som direkte er afledt af lokalplanens formålsbestemmelser.  

  

Ansøger har fremsendt fotos fra 2009 som angiveligt antyder, at der på det 

tidspunkt har været opsat borde/bænke på ejendommen og måske også foregået 

udeservering, men Centeret kan ikke se, at der skulle være givet 

tilladelse/dispensation fra kommunen til denne anvendelse som derfor ikke har 

været lovlig. 

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

ansøgning om opstilling af borde og bænke samt udeservering på ejendommen, 

Vestre Strandvej 2, Skagen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Foto optaget af ansøger fra 2009 - 20120501155030609.pdf (dok.nr.43917/12) 

Oversigtskort - 20120501154753768.pdf (dok.nr.43916/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3055 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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14. Bebyggelsens ydre fremtræden indenfor lokalplan  

SAE.4.105.0 Helårsbeboelse ved Sæby Strand  

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2012 følgende indenfor 

ovennævnte lokalplanområde på grundlag af konkret dispensationsansøgning 

indenfor planens delområde C (Strandkanten 35): 

• Der meddeles afslag til placering af byggeri udenfor byggefeltet 

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

farver end de i lokalplanen godkendte 

• Der meddeles dispensation vedrørende taghældning, tag- og 

facadematerialer til opførelse af et drivhus (maks 10 m2) på hver ejendom, 

hvis dette opføres indenfor byggefeltet 

• Administrationen bemyndiges til at meddele tilsvarende afslag og 

dispensationer til fremtidige ansøgninger indenfor lokalplan SAE.4.105.0.  

  

Konsortiet bag projekt ”Sæby Strand” har ved brev stillet til Plan- og Miljøudvalget 

v/ udvalgsformand John Christensen reageret på denne beslutning, brev vedlagt 

dagsordenen. 

  

Henvendelsen har affødt, at fagcenteret har deltaget i møde den 12. april 2012 

sammen med konsortiet og de lodsejere, der enten har eller er i gang med at bygge 

ny bolig på Sæby Strand. 

  

På mødet blev drøftet materiale- og farvevalg for mindre facadepartier og udhuse 

mv. samt mulighed for placering af bebyggelse udenfor byggefelter, herunder læ 

ved terrasse og mur til postkasse og afskærmning af renovation. 

  

Som opfølgning på mødet har konsortiet v/ Peter Sørensen fremsendt en 

opsummering og noteret følgende: 

Farver på facader: 

Lokalplanens ordlyd fastholdes, og der er tale om lyse farver: hvid, gullige, grålige. 

Farver og materialer på facadeudsnit: 

På facadeudsnit kunne tillades større og mindre partier i sorte eller koksgrå farver 

eller ubehandlet hårdt træ.  

Materialevalg kunne begrænses til: zink, træ, fibercement/eternitplade. 

Farver på skure, carporte m.m.: 

Disse ønskes fastholdt i farverne sort eller koksgrå. 

Materiale: træ 

Skure, mure, læhegn i terræn: 

Skure skal placeres indenfor byggefeltet. 

Læhegn og mure skal placeres indenfor byggefeltet eller indenfor flugten af disse 

således, at det ikke generer de bagvedliggende huse. 

Læhegn og læmure må ikke opføres højere end 1,30 meter. 

Mure skal udføres i samme farve som huset. 

Læhegn skal udføres sort eller koksgrå og i træ. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3102 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Murstykker mod vej til opsætning af postkasse eller for renovation må maks. være 

1,30 meter høje og kan placeres udenfor byggefeltet, hvis de placeres indenfor 

flugten af byggefeltet.  

Strandvillaer: 

Da der lægges op til at også disse kan udføres i varierende lyse farver, ønskes der 

mulighed for at hegn mellem husene kan udføres som et 1,10 meter højt sortmalet 

træhegn. 

  

Dispensationsansøgninger  

Fra arkitektfirma er på vegne af Frederikshavn Boligforening modtaget ansøgning 

om tilladelse til at udføre cykelskure og viceværtskur med træfacader i farven 

antracitgrå, RAL 7016, der er en mørk grå farve. 

Ansøgningen begrundes med, at skure i bebyggelsen ønskes opført i materialer, 

der har samhørighed med boligerne (vinduer er antracitgrå) og har karakter af 

sekundære bygninger i terræn. 

Endvidere ønskes indgangspartier med elevatortårne og altanomgivelser udført 

med overflader i rød farve for derved at tilføre farvespil og visuel opdeling af den 

lange hvide facade. 

 Ejer af Strandkanten 35 har ansøgt om dispensation til lovliggørelse af opført sort 

udhus, overdækning og drivhus udenfor byggefeltet. Afgørelse i denne sag anført 

ovenfor.  

 Ejer af Strandkanten 47 har ansøgt om dispensation til lovliggørelse af sort 

zinkbeklædning på udkraget del af boligens 1. sal. Boligen har i øvrigt vanskurede 

hvide facader. 

  

Projekt ”Sæby Strand” er beliggende i kommuneplanens område SAE.B.02.07 og 

omfattet af Lokalplan SAE.4.105.0. 

Af lokalplanen fremgår, at delområderne C og D pålægges byggefelter. 

Generelt gælder for hele den samlede bebyggelses ydre fremtræden: 

• at ydervægge skal fremstå i træ eller blank mur, som pudset eller 

vandskuret facade eller en kombination af disse. 

• at udvendige bygningssider kun må fremtræde i lyse farver (hvide, grålige 

eller gullige). 

• I forbindelse med vinduesfacader, overdækning, altaner m.v. kan partielt 

indarbejdes elementer af ubehandlet hårdt træ/aluminium, glas eller 

lignende. 

Ubebyggede arealer i delområderne C og D kan anlægges som haver og lignende 

med beplantning. Hegn i skel skal fremstå som egnstypiske arter som levende 

hegn i maks. 1,8 meter’s højde. 

 
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  
Fagcenterets vurdering søges opdelt lig konsortiets redegørelse.  
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Byggeri udenfor byggefeltet: 

Af lokalplanredegørelsen fremgår, at grundene er pålagt byggefelter af hensyn til 

sikring af gode udsigtsforhold (for bagvedliggende ejendomme). Med baggrund heri 

anbefaler fagcenteret, at beslutningen fra mødet den 6. marts 2012 fastholdes for 

så vidt angår udhuse, carporte, garage, drivhuse mv. 

Læhegn og læmure skal som hovedregel også placeres indenfor byggefeltet, dog 

kan disse også placeres indenfor flugten af byggefeltet øst/vest. Derved åbnes 

mulighed for eventuelt læskabende hegn/mur uden, at lokalplanens intention om 

gode udsigtsforhold tilsidesættes. Max. højde fastsættes til 1,3 meter.  

Af hensyn til afskærmning af renovation og opsætning af postkasse vurderes der 

ud fra samme hensyn mulighed for etablering af murstykke ved adgangsvejen, hvis 

disse placeres indenfor flugten af byggefeltet øst/vest og med max. højde på 1,30 

meter.  

Farver på facader generelt giver ikke anledning til bemærkninger. Lokalplanens 

bestemmelser fastholdes.  

Farver og materialer på facadeudsnit: 

Af lokalplanredegørelsen fremgår, at villaerne udformes i lyse farver (hvide, grålige 

eller gullige) med evt. indarbejdede elementer af ubehandlet hårdt træ og sort 

træværk. 

Det er fagcenterets vurdering, at der ved indarbejdelse af facadeelementer i 

materialer, der ikke almindeligvis er lyse (ubehandlet hårdt træ), er skabt mulighed 

for delelementer i andre farver. 

Med hensyn til materialer vurderes de i lokalplanen beskrevne ikke at være en 

udtømmende liste, men eksempler.  

Med baggrund i lokalplanredegørelsen og ovenfor beskrevne bestemmelser vil 

fagcenteret foreslå, at delpartier i facader kan udføres i farverne sort eller koksgrå 

eller ubehandlet hårdt træ. Materialevalget beskrevet i stk. 8.6 kan udvides med 

zink. Fibercement/eternitplade godkendes ikke, da et sådant materiale ikke 

vurderes at medvirke til den arkitektoniske kvalitet, der tilstræbes i området. 

For at fastholde helhedsindtrykket af den enkelte bebyggelse som værende et lyst 

hus tillades facadeudsnit i andet materiale jf. stk. 8.6 og farver max. at udgøre 

halvdelen af den enkelte facade. 

Mindre partier i etagebebyggelsen i anden facadefarve vurderes ikke at ændre 

helhedsindtrykket af hvidt byggeri.  

Farver på skure, carporte m.v.. 

Skure, carporte, garager mv. kan jf. lokalplanens stk. 8.1 udføres i træ. 

Med baggrund i det ovenfor beskrevne farvevalg for delelementer i facaden 

vurderes farverne sort og koksgrå at kunne anbefales. Dette under hensyn til 

farvemæssig sammenhæng i bebyggelsen. 

Læhegn og læmure i terræn: 

Læmure skal udføres i samme farve som selve huset. 

Læhegn skal udføres i træ, enten som ubehandlet hårdt træ eller malet i farverne 

sort og koksgrå. Dette under hensyn til materiale og farvemæssig sammenhæng i 

bebyggelsen. 

Murstykke ved vej til postkasse mv. skal udføres i samme farve som selve huset.  

  

Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om farvevalg for eventuelt hegn/mur. 

Ovenfor anførte farvevalg er alene nævnt som anbefaling for at sikre god 
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arkitektonisk helhed i bebyggelsen. 

Der er kun mulighed for at fastsætte vilkår, her farver i forbindelse med de 

mure/hegn, der placeres udenfor byggefeltet efter dispensation. 

  

Strandvillaer:  

Der er intet i lokalplanen, der hindrer det anførte forslag til hegn. 

  

Godkendelse af andet farvevalg til udvendige bygningssider, placering af læmur 

mv. udenfor byggefeltet samt drivhus med saddeltag betinger gennemførelse af 

dispensationsprocedure med naboorientering.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. afslag fra mødet den 6. marts 2012 fastholdes for så vidt placering af 

byggeri i form af bygninger uden for byggefeltet 

2. der meddeles dispensation til placering af læmure/læhegn og murstykke til 

postkasse m.v. udenfor byggefeltet, hvis disse placeres indenfor flugten af 

byggefeltet øst/vest. Max. højde fastsættes til 1,30 meter 

3. der meddeles dispensation til udførelse af delpartier i facader i farverne 

sort eller koksgrå eller ubehandlet hårdt træ. Delpartier i facader i andet 

materiale og anden farve kan max. udgøre halvdelen af den enkelte 

facade. Facademateriale til delpartier kan umiddelbart udvides med zink 

4. der meddeles dispensation til udførelse af skure, carporte, garager mv. i 

farverne sort eller koksgrå 

5. der meddeles dispensation vedrørende taghældning, tag- og 

facadematerialer til opførelse af et drivhus (maks.10 m2) på hver ejendom, 

hvis dette opføres indenfor byggefeltet 

6. der godkendes mindre facadepartier i rød farve i forbindelse med 

igangværende etagebebyggelse 

7. administrationen bemyndiges til at meddele afslag og dispensationer i 

overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer indenfor Lokalplan 

SAE.4.105.0 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort flyfoto 2011.pdf (dok.nr.41168/12) 

Boligprojekt Sæby Strand - Brev til Plan- og Miljøudvalget. pdf (dok.nr.41762/12) 

Sæby Strand - Redegørelse fra møde den 12.04.2012. pdf (dok.nr.41765/12) 

Dispensationsansøgning Boligforeningen.pdf (dok.nr.41184/12) 

Situationsplan med rød facadeelementer indtegnet.pdf (dok.nr.41185/12) 

Facader etagebebyggelsen.pdf (dok.nr.41760/12) 

Detailprojekt af skure.pdf (dok.nr.41756/12) 

Dispensationsansøgning Strandkanten 35, behandlet 06.03.2012.pdf (dok.nr.41769/12) 

Dispensationsansøgning Strandkanten 47.pdf (dok.nr.41772/12) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 08. maj 2012 Side 31 af 42 
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15. Ændring af facade/vinduer "Løveapoteket", Danma rksgade 

46, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af mægler om tilladelse til at ændre 7 stk. vinduer i 

stueetagen på ovennævnte ejendom. 

  

De nuværende vinduer ønskes ca. 75 cm større i højden således, at den nye 

bundkarm placeres ca. 28 cm over stuegulv i bygningen. Der isættes nye side- og 

bundkarme i profil som nuværende vinduer. Den øverste del af de fladbuede 

krydspostvinduer bevares og indgår i de ændrede vinduer. 

  

Ansøgningen begrundes med ny ejers ønske om at indrette detailforretning i de 

tidligere apotekslokaler fx kunsthåndværk, tøjbutik eller lignende. Til dette formål er 

større vinduesarealer til udstilling en nødvendighed. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.BC.15.07 og omfattet 

af lokalplan FRE.619-1 og for så vidt ydre fremtræden lokalplan FRE.15.01.10 

Facader og Skilte. 

  

Apoteket har, jf. Kulturarvstyrelsen bevaringsværdien 2 dvs. høj bevaringsværdig. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med planens bestemmelser medmindre dispensation meddeles. Ejer har dermed 

en ret til at etablere forhold i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Lokalplan Facader og Skilte har til formål at skabe opmærksomhed om 

byarkitekturen og forståelse for dens betydning for oplevelsen af byen samt at 

fastsætte nogle hovedregler for bebyggelsens ydre fremtræden, der skal sikre høj 

kvalitet ved vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. 

  

For vinduer anføres, at disse ved udskiftning skal respektere den oprindelige 

arkitektur i materialevalg og udformning. I redegørelsen er specielt anført om 

udstillingsvinduer, at disse skal placeres, så de respekterer bygningens lodrette og 

vandrette opdeling. 

  

Det er fagcenteret vurdering, at større højde af nuværende vinduer som skitseret er 

i strid med lokalplanens bestemmelser om, at vinduer ved udskiftning skal 

respektere den oprindelige arkitektur i materialevalg og udformning. 

På den baggrund kan fagcenteret ikke anbefale det ansøgte. 

Lokalplanbestemmelsen er ikke særlig præcis, hvorfor forbud efter Lov om 

planlægning § 14 bør overvejes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3414 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Indsti lling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

ansøgning om ændring af vinduer på ”Løveapoteket” 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.41167/12) 

Ansøgning med tilrettet foto. pdf (dok.nr.41164/12) 

Projekt Større vinduer.pdf (dok.nr.41165/12) 
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16. Dispensation vedrørende tagdækning, Fallingen 1 6, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Ejer af Fallingen 16, Skagen, har søgt om byggetilladelse til om- og tilbygning af 

eksisterende carport, idet der ønskes tilbygget udekøkken og uopvarmet udestue. 

Eksisterende tagkonstruktion udskiftes med nyt symmetrisk sadeltag og taget 

belægges med tegl. Taget over udestuen ønskes udført med termoplader af plast. 

Carporten bygges sammen med hovedhuset, så der bliver adgang fra boligen til 

udestuen. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 158-B67. Lokalplanen er fra 1998 og 

udlægger området til boligformål. Af lokalplanen fremgår blandt andet, at 

bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 og at tagbeklædningen på 

hovedhusene skal udføres af røde vingetegl. Til mindre bygningsdele på 

hovedhuset kan der desuden anvendes glas eller sort tagpap som tagmateriale. 

Garager, carporte og lignende mindre bygninger kan også udføres med sort 

tagpap. 

  

Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser for så vidt angår 

bebyggelsesprocent og tagmateriale, da bebyggelssprocenten stiger til ca. 26 og 

del af taget på udestuen ønskes udført med klare/matte plastplader. 

  

Ejendommen ligger i et område med 4 rækkehuse med i alt 16 boliger opført i 1999 

samt 10 enfamilieshuse opført i perioden fra 2005 til 2008. Området fremstår 

generelt med en ret ensartet karakter med byggeri i 1 – 1½ etage med symmetrisk 

sadeltag.  

Inden for lokalplanområdet er der tidligere givet dispensation for 

bebyggelsesprocenten og der er godkendt valmet tag på en enkelt bolig – mod 

bestemmelsen om, at bebyggelsen skal udføres med symmetrisk sadeltag. 

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

dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan ikke gives, 

før der er foretaget naboorientering af berørte parter i henhold til Planlovens § 20. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Der er gennemført naboorientering af ejere og beboere af de omkringliggende 

ejendomme samt af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen. 

Naboorienteringen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at de ansøgte dispensationer er mindre væsentlige 

og kan anbefales med baggrund i; 

• at tidligere meddelt dispensation vedrørende bebyggelsesprocent har 

dannet præcedens i området og dispensation er i overensstemmelse med 

udvalgets generelle beslutning om, at der kan dispenseres til en 

bebyggelsesprocent på op til 30 i almindelige parcelhusområder. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2739 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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• at taget på udestuen udføres som en integreret del af tagfladen og arealet 

med plastplader kun udgør en mindre del af den samlede tagflade mod 

syd, 

• at udestuen er placeret bagved eksisterende bolig og dermed kun i 

begrænset omfang er synlig i området samt 

• at der ikke ved naboorientering er kommet indsigelser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at om- og tilbygning 

godkendes som ansøgt, herunder at der meddeles de nødvendige dispensationer 

vedr. bebyggelsesprocent og tagmateriale 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Pia Karlsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.  

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort (dok.nr.40760/12) 

Byggeansøgning og supplerende begrundelse for dispensation (dok.nr.40759/12) 
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17. Orienteringssag - Foroffentlighed om landsplanr edegørelse 

2012 

 

Sagsfremstilling  

Miljøministeren har besluttet at udarbejde et forslag til landsredegørelse i løbet af 

2012 om sin vision for ”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark”. 

  

Det kommende forslag til Landsplanredegørelse skal rumme en vision for 

udviklingen i hele landet, samtidig med at det afspejler nogle af de udfordringer, 

som kommuner og regioner møder i arbejdet med den fysiske planlægning. 

  

Miljøministeren ønsker at give kommuner, regioner, borgere og 

interesseorganisationer mulighed for at kommentere de emner, som vælges til 

landsplanredegørelse 2012, som er - udvikling i hele landet, klimatilpasning og 

grøn energi, bæredygtige byer, landdistrikter, det åbne land, Danmark i nordisk og 

europæisk kontekst.  

  

Det vurderes, at temaerne ligger i forlængelse af de fokusområder, som vil blive 

behandlet i kommuneplanen. 

  

Efter foroffentlighedsfasen vil der blive udarbejdet et forslag til 

Landsplanredegørelse, som vil blive offentliggjort til offentlig debat i mindst 8 uger. 

Kommunens eventuelle bemærkninger til landsplanredegørelsen afventer forslaget. 

Emnerne i det kommende forslag til landsplanredegørelse findes på 

Naturstyrelsens hjemmeside 

www.nst.dk. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at punktet tages til 

efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3881 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU 
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18. Orienteringssag - Miljøtilsyn 2011 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har pr. 1. april 2012 indberettet miljøtilsyn for 2011 til 

Miljøstyrelsen. Miljøtilsynsberetningen er offentlig tilgængelig på Frederikshavn 

Kommunes hjemmeside. 

  

Det fremgår af tilsynsberetningen, at Frederikshavn Kommune opfylder aftalen med 

Kommunernes Landsforening om minimumsfrekvens for tilsyn med virksomheder 

og landbrug. 

  

Der har været ført tilsyn med i alt 120 virksomheder, og der er blevet givet 20 

henstillinger og 20 indskærpelser vedrørende forskellige miljømæssige forhold som 

skal bringes i orden. 

  

Årets tilsynstema på virksomheder har været rammerne for tilsynet med håndtering 

og opbevaring af farligt affald, samt håndhævelsesreaktioner i forbindelse med 

opbevaring, sortering, håndtering og bortskaffelse af farligt affald. Der er givet 1 

henstilling og 8 indskærpelser vedr. ovennævnte forhold. 

  

Der har været ført tilsyn med i alt 124 landbrug og pelsdyrfarme. Der er blevet giver 

43 henstillinger, 51 indskærpelser, 1 politianmeldelse, samt nedlagt 1 forbud 

vedrørende forskellige miljømæssige forhold som skal bringes i orden. 

  

Årets tilsynstema på landbrug og pelsdyrfarme har været gylleuheld. Der har været 

et uheld med gylle i kommunen i 2011. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Til orientering. 

  

Resultatet på landbrugsområdet optages til drøftelse med LandboNord. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/188 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bisl 

 Besl. komp: PMU 
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19. Orienteringssag - Kystbadevand - kildeopsporing  ved 

Lyngså 

 

Sagsfremstilling  

Kildeopsporing 

På baggrund af henvendelse fra Sæby Turistforening og Sæby City Management, 

besluttede Teknisk Udvalg på sit møde den 19. april 2011, at iværksætte en 

kildeopsporingsundersøgelse ved Blå Flag stranden Sønderklit ved Lyngså. 

  

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

badevandskvalitet (enkelte badevandsprøver indeholdt forhøjede værdier af 

tarmbakterier) ikke Blå Flag i 2009 og 2011.  

  

Undersøgelsen skulle klarlægge, hvor forureningskilden stammer fra og især om 

Lyngså sommerhusområde, der nedsiver spildevandet, er en væsentlig kilde til 

forurening af Blå Flag stranden. 

  

Firmaet Amphi – Bac har udført en undersøgelse på baggrund af historiske data 

(2008 – 2011) samt selv udtaget prøver i perioden juni 2011 til marts 2012. 

Prøverne er undersøgt for tarmbakterierne E. coli og Enterokokker. På nogle af 

prøverne er der foretaget en DNA undersøgelse for at finde ud af om 

tarmbakterierne stammer fra mennesker eller dyr.  

  

Rapportens konklusioner 

Gennemgangen af de historiske data viser, at den eller de fækale kilder, der 

påvirker badevandet ved Lyngså strand, er nedbørsafhængig. De højeste værdier 

er fundet under eller 1 til 2 dage efter regn. De historiske data indikerer endvidere, 

at kilden til den fækale forurening stammer fra en relativ svag kilde eller en kilde 

langt fra badevandsstationen, så der opnås en betydelig fortynding. 

  

Undersøgelsen viser, at den fækale forurening hovedsageligt stammer fra 

Korrebækken, der har sit udløb ca. 80 meter nord for badevandstationen ved 

Sønderklit.  

En væsentlig kilde er et afløb fra en mark, hvor der går mange køer hele 

sommeren. Den høje belastning ses kun under regn. DNA undersøgelsen viser, at 

der er en fækal forurening fra kvæg og andre dyr. Altså ikke mennesker. 

En anden kilde er et regnvandsafløb i Lyngså by. Regnvandsafløbet har afløb til en 

dam, der har afløb til Korrebækken. Belastningen herfra ses kun under meget 

kraftig regn.  

Kilden til det store indhold af tarmbakterier i regnvandsafløbet er pt. ukendt. DNA 

undersøgelsen indikerer også her at der er en fækal forurening fra kvæg og andre 

dyr. Altså ikke mennesker. 

  

Undersøgelsen viser, at Lyngså sommerhusområde og afløbet fra Klitbækken ikke 

er den væsentligste kilde til den fækale forurening af Blå Flag stranden Sønderklit. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/69 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: paae 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Til orientering. 

 
Bilag  

Kun rapporten - Kildesporing ved Lyngså 2011 2012.pdf (dok.nr.33028/12) 
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20. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanse r 

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Tilladelse til at gå tilbage til konventionel dyrkn ing i Natura 2000 

område – Napstjert Mosevej 6 af 29. marts 2012  

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget kommunens afgørelse af 

25. marts 2010 hvori der er truffet afgørelse om, at størstedelen af de 

anmeldte arealer (ca. 21 ha.) kan gå tilbage til konventionel dyrkning, og at 

der på disse kan udbringes handelsgødning. Andre af de anmeldte arealer 

(ca. 1 ha.) må ikke omlægges eller gødskes. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltning stadfæster Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

25. marts 2012 om at der kan ske genoptagelse af konventionel 

dyrkning og udbringes handelsgødning på dele af ejendommen 

Napstjært Mosevej 6, 9981 Jerup 

  

• Ikke miljøvurdering af lokalplanforslag LP SKA.B.04 .05.01 – Lille 

Strand af 10. april 2012  

En nabo har påklaget kommunens afgørelse om at foretage miljøvurdering 

af lokalplanforslag Lille Strand SKA.B.04.05.01. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse om, at der ikke skal 

udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til lokalplan 

SKA.B.04.05.01 – Lille Strand, og kommunens afgørelse står 

således ved magt. 

  

• Opførelse af bebyggelse med 3 boliger – Grønnegade 14, Sæby af 19. 

april 2012  

En rådgiver har påklaget kommunens afgørelse af 4. februar 2012, hvori 

der er meddelt afslag på opførelse af 3 boliger, Grønnegade 14, Sæby bl.a. 

med henvisning til, at projektet ikke er i overensstemmelse med 

anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan nr. 4.56.0 ”Centerplan, Sæby By”. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 4. februar 2012 

• Kvistlængde på ejendommen Søkongevej 1, Højen af 23 . april 2012  

Nansbokvarterets Grundejerlavs rådgiver, har påklaget kommunens 

afgørelse af 9. august 2010, hvori der er meddelt en lovliggørende 

dispensation fra Lokalplan nr. 211-S for den samlede kvistlængde på 

ejendommen Søkongevej 1 

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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Statsforvaltning kan ikke give medhold i klagen over Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 9. august 2010, idet det fastslås, at 

Frederikshavn Kommune har haft hjemmel til den trufne afgørelse, 

der derfor må stå ved magt.  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

  

Til efterretning. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 
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Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


