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1. Orienteringssag - Hotelbebyggelse Tuxenparken 1,  Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Jens Hedegaard Kristensen anmoder på vegne af den Socialdemokratiske Gruppe 

om på mødet den 12. juni 2012 at få en redegørelse for status og fremtidig 

anvendelse af ”Kasernegrunden” i Skagen.  

Anmodningen er begrundet i utallige henvendelser og forespørgsler fra borgere 

med baggrund i grundens/byggepladsens udseende. 

  

Udvalget besigtiger Tuxenparken 1, som indledning til mødet den 12. juni 2012. 

  

Til brug herfor er oplistet kort status mv. Nærmere redegørelse vil blive givet i 

forbindelse med besigtigelsen.  

  

Kort status: 

  

Ultimo 2005 erhverver nuværende ejer ”Kasernegrunden” med henblik på opførelse 

af 70-75 hotellejligheder i form af rækkehusbebyggelse suppleret med 

wellnessafsnit med ca. 20 hotelværelser og morgenmadsrestaurant. 

Med henblik på realisering af projektet godkendes lokalplan SKA 229-C i 

Frederikshavn Byråd ultimo 2007. 

  

Oktober 2008 meddeles byggetilladelse til opførelse af de første hotellejligheder 

(blok 2). 

Adgangsvejen til grunden fra Jens Winthers Vej placeres helt i sydskel og med 

hegn til tilgrænsende naboer. I øvrigt afgrænses grunden med jordvold ud mod 

naboer mod syd og vest. 

Naboer fremsender indsigelse mod dette forslag og afgørelsen bliver, at 

adgangsvejen placeres 1 meter fra sydskel og jordvoldene ændret til beplantede 

klitter. 

  

Ultimo 2010 meddeles grav- og støbetilladelse til samtlige blokke med 

hotellejligheder (momsfritagelse). 

  

Placering af adgangsvejen mv. påklages februar 2011 af nabo mod syd til Natur- 

og Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver kommunens afgørelse pr. 6. februar 2012 og 

hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling af ansøgningen i samråd med 

ansøger, herunder også forhold til planlovens § 20 samt evt. forvaltningslovens 

bestemmelser om partshøring. 

Klagen til Statsforvaltningen er endnu ikke færdigbehandlet.  

  

November 2011 meddeles byggetilladelse til blok 5 (4 hotellejligheder). Denne 

bygning er pt. under opførelse. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4783 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Gener fra byggepladsen er behandlet i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Påbud 

om afhjælpende foranstaltninger er ikke efterkommet, og kommunen har dels ladet 

udføre selvhjælpshandling og dels videresendt klagesag til Nordjyllands Politi. 

Udvalget orienteret herom i april 2012.  

  

Fremtid anvendelse: 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. november 2011 at meddele 

afslag på ansøgers ønske om ophævelse af hotelpligten. 

  

Fra ansøger er der modtaget ændret situationsplan tilpasset den i lokalplanen viste 

illustrationsplan. Behandling af det reviderede projekt pågår.  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til orientering. 

Udvalget retter henvendelse til politiet vedr. opfølgning på politianmeldelsen. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.57375/12) 

Rev. situationsplan Tuxenparken marts 2012.pdf (dok.nr.57379/12) 
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2. Forslag til lokalplan SKA.B.07.06.01 - Krøyer´s,  Gl. Skagen 

og kommuneplantillæg nr. 09.47, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2012 principielt at godkende en 

ansøgning om ophævelse af hotelpligten på alle hotellejligheder på Krøyer’s Gl. 

Skagen Hotel samt at ansøger forestår udarbejdelsen af en ny lokalplan med 

henblik på at realisere dette.   

  

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

lokalplan SKA.B.07.06.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.47.  

  

Lokalplanområdet er beliggende Højensvej 30, Gl. Skagen. Bebyggelsen Krøyer’s 

Gl. Skagen blev opført for ca. seks år siden på arealet, hvor vandrerhjemmet i Gl. 

Skagen i sin tid lå. Krøyer’s består af 37 hotellejligheder. Byggeriet er af høj klasse 

både med hensyn til ydre fremtræden og smagfuld og kvalitetsmæssig indretning. 

  

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen fra hotellejligheder til 

boligformål, herunder ferieboliger for dermed at sikre fortsat beboelse og aktivitet i 

området.  

  

Området er i dag fuldt udbygget og lokalplanen åbner ikke mulighed for yderligere 

bebyggelse med undtagelse af enkelte skure, der må opføres i samme stil, som 

den øvrige bebyggelse. 

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

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

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

begrundes med, at der er tale om et fuldt udbygget område, hvor den fornyede 

anvendelse ikke forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. 

Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med 

offentliggørelsen af lokalplanen. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.B.06.07.06 – Krøyer’s, 

Gl. Skagen og kommuneplantillæg nr. 09.47 udsendes i offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen godkendes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

LPforslag_SKA.B.07.06.01.pdf (dok.nr.57120/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3963 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Nedlæggelse af hotelpligten for bebyggelsen Krøyer´s, Højensvej 30, Gl. Skagen.PDF (dok.nr.57309/12) 
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3. Forslag til lokalplan FRE.B.12.25.01 - Rammeloka lplan syd 

for Gærumvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø fremlægger forslag til lokalplan for et ca 12.000 m2 stor 

landzoneareal beliggende syd for Gærumvej, Frederikshavn. Idet lokalplanen ikke 

er i overensstemmelse med den overordnede planlægning, fremlægges samtidig et 

forslag til ændring af kommuneplanen. 

  

Frederikshavn Kommune sælger arealet, der er beliggende umiddelbart vest for 

boligforeningens eksisterende byggeri på Bangsbovej, til Boligforeningen 

Vesterport. Salget forudsætter udstykning af arealet. Udstykningen medfører krav 

om udarbejdelse af lokalplan, der overfører arealet til byzone.  

  

Boligforeningen Vesterport har endnu ikke fastlagt den præcise anvendelse af 

området, hvorfor lokalplanen udarbejdes som en rammelokalplan, der ud over at 

overføre arealet til byzone, alene fastlægger de overordnede rammer: at området 

kan anvendes til boligformål, at vejadgang skal etableres fra Bangsbovej mm.  

Før lokalplanområdet kan bebygges, skal der vedtages en lokalplan, der mere 

detaljeret beskriver områdets indretning, byggeriets omfang, placering, ydre 

udformning mm. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE. B.12.25.01 og 

tillæg nr. 45 til kommuneplan 2009 for et boligområde i Frederikshavn udsendes i 

offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Forslag til lokalplan FRE.B.12.25.01 Rammelokalplan syd for Gærumvej i Frederikshavn, april 

2012.pdf (dok.nr.50641/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12646 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.S.18.05.02 

Sommerhusområder ved Heden og Sulbæk beliggende mel lem 

Frederikshavn og Sæby og kommuneplantillæg 09.38 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig debat i 

perioden 15. februar til den 11. april 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser, 

som det fremgår af indsigelsesnotat af maj 2012. 

  

Lokalplanen omfatter det samme areal som den gældende lokalplan FRE.18.05.01 

fra 2010 og strækker sig fra Hedestien i nord til Hedbovej i syd afgrænset af 

landevejen Frederikshavn-Sæby og Kattegat. Lokalplanen har til formål, at 

hovedparten af fritidshusene beliggende i landzone inden for lokalplanområdet 

opnår permanent status mod at dele af de eksisterende ubebyggede 

sommerhusområder tilbageføres til landzone. Det samlede antal 

sommerhuse/fritidhuse inden for lokalplanområdet er uændret. 

  

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at bringe overensstemmelse med 

lokalplanen og kommuneplanens udlæg af rammeområder. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.S.18.05.02 og 

kommuneplantillæg 09.vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i 

indsigelsesnotat af maj 2012. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

LPendelig_FRE.S.18.05.02.4.pdf (dok.nr.56007/12) 

Kommuneplantillæg09.38.pdf (dok.nr.51678/12) 

Indsigelsesnotat FRE.S.18.05.02.pdf (dok.nr.55325/12) 

Notat Adv. John Henrik Andersen.pdf (dok.nr.51723/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6259 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.C.01.20.01 -  

Boligområde ved Algade/Søndergade i Sæby og 

kommuneplantillæg 09.37, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig debat i 

perioden fra den 15. februar til den 11. april 2012, hvilket har givet anledning til 

indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af maj 2012. 

  

Lokalplanen omfatter et areal mellem Algade og Gasværksvej i Sæby. Lokalplanen 

muliggør, at der kan opføres 17 nye boliger, som tæt-lav bebyggelse mod øst og 

etagebebyggelse mod vest. Lokalplanens bestemmelser er forsøgt udformet med 

henblik på at sikre, at ny bebyggelse opføres med respekt for den eksisterende 

bevaringsværdige bebyggelse, gårdrum og kulturhistoriske miljø, ligesom den 

eksisterende fredede bygning opretholdes. (Kulturstyrelsen overvejer i forbindelse 

med fredningsgennemgangen at ophæve fredningen af Algade 4, hvilket ikke 

vurderes at have betydning for lokalplanen). 

  

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at bringe overensstemmelse med 

lokalplanen og Kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår 

bebyggelsens højde og bebyggelsesprocent. 

  

Lokalplanen stiller krav om at bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse 

Energiklasse 2015. 

  

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.C.C.01.20.01 og 

Kommuneplantillæg 09.37 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i 

indsigelsesnotat af maj 2012. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

LPendelig_SAE.C.01.20.01.pdf (dok.nr.51655/12) 

Kommuneplantillæg_nr.09.37Endelig.pdf (dok.nr.51658/12) 

Indsigelsesnotat SAE.C.01.20.01.pdf (dok.nr.55953/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11908 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Igangsætning af planlægning for disponering af a realer ved 

Købstrupvej/Øster Dal vej/Skicentervej, Frederiksha vn 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med byggemodningsovervejelser med henblik på salg af kommunale 

parcelhusgrunde, er der udarbejdet bebyggelsesplanskitser for arealer ved 

henholdsvis Boelsmindevej i Sæby og ved Skicentervej, Frederikshavn.  

  

Økonomiudvalget har den 23. april 2012 behandlet hele 

byggemodningsproblematikken og anbefalet, at der iværksættes en etapevis 

byggemodning af arealet ved Boelsmindevej, og at Økonomiudvalget ønsker 

forelagt et samlet oplæg for en ny bydel ved arealerne omkring 

Købstrupvej/Skicentervej. 

  

Byggemodningsprojekterne fordrer, at arealerne er lokalplanlagte til formålet. Det 

foreslås, at der iværksættes planlægningsovervejelser for så vidt angår de tidligere 

lokalplanlagte og ikke lokalplanlagte arealer ved Købstrupvej/ Øster Dalvej/ 

Skicentervej således, at der tænkes i bydannelse og ikke kun i boligområder. Dette 

fordrer, at eksisterende lokalplaner FRE.13.10.01, FRE.13.12.01, FRE.13.12.02, 

FRE.13.05.03 og rammeområde FRE.O.13.06 revurderes. Når disse overvejelser 

konkret er gjort, vil ideerne blive forelagt Plan- og Miljøudvalget og 

Økonomiudvalget. 

  

Det foreslås, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslagene lægges 

følgende principper til grund: 

  

• At der for dele af eller hele området tænkes i at bygge by og ikke kun i 

boligområder. 

• At det tilstræbes, at bebyggelsen opføres, således at den er energivenlig 

med lavt energiforbrug, med lav CO2 belastning og at der anvendes 

bæredygtige materialer. Eventuel krav om opfyldelses af energikrav 2020 

standard. 

• At det tilstræbes, at bebyggelsen placeres optimalt i forhold til solindfald og 

med udsigtsmulighed for flest mulige.  

• At det tilstræbes, at bebyggelsen udformes med en fælles karakter i 

bygningsform, materialer og bygningsudtryk med mulighed for variation.  

• At bebyggelsen naturligt kan opdeles i etaper.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv anbefaler, at 

der igangsættes et arbejde med henblik at præsentere et samlet oplæg for en ny 

bydel ved arealerne omkring Købstrupvej/ Øster Dal Vej/Skicentervej i 

Frederikshavn. Resultatet forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget 

forinden lokalplanudarbejdelsen. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4697 

 Forvaltning: CUE/CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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Indstillingen tiltrædes, dog således at området udvides mod Flade Kirkevej samt at 

princippernes 4. pind fjernes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Frederikshavn_vest.pdf (dok.nr.55904/12) 

Bebyggelsesplan med vandledning.pdf (dok.nr.55905/12) 

51544-12_v1_GL. Dagsordenpkt ØUX.pdf (dok.nr.57313/12) 
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7. Igangsætning af lokalplanlægning for nyt parcelh usområde 

ved Boelsmindevej i Sæby  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med byggemodningsovervejelser med henblik på salg af kommunale 

parcelhusgrunde, er der udarbejdet bebyggelsesplanskitser for arealer ved 

henholdsvis Boelsmindevej i Sæby og ved Skicentervej i Frederikshavn.  

  

Økonomiudvalget har den 23. april 2012 behandlet hele 

byggemodningsproblematikken og anbefalet, at der iværksættes en etapevis 

byggemodning af arealet ved Boelsmindevej, og at Økonomiudvalget ønsker 

forelagt et samlet oplæg for en ny bydel ved arealerne omkring Købstrupvej/ Øster 

Dalvej/ Skicentervej.  

  

Byggemodningsprojekterne fordrer, at arealerne er lokalplanlagte til formålet.  

  

Arealet ved Boelsmindevej er ikke lokalplanlagt og kræver derfor udarbejdelse af 

en lokalplan fx med udgangspunkt i den udarbejdede bebyggelsesplanskitse. 

  

Det foreslås, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget lægges 

følgende principper til grund: 

  

-       At det tilstræbes at bebyggelsen opføres, således at den er energivenlig 

med lavt energiforbrug, med lav CO2 belastning og at der anvendes 

bæredygtige materialer. Eventuel krav om opfyldelses af energikrav 2020 

standard. 

-       At det tilstræbes, at bebyggelsen placeres optimalt i forhold til solindfald 

m.v. 

-       At det tilstræbes, at bebyggelsen udformes med mulighed for variation i 

form og udtryk.  

-       At bebyggelsen naturligt kan opdeles i etaper. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv anbefaler, at der 

igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et nyt parcelhusområde ved 

Boelsmindevej i Sæby med udgangspunkt i den udarbejdede 

bebyggelsesplanskitse. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Boelsmindevej.pdf (dok.nr.55906/12) 

BebyggelsesplanskitseBoelsmindevej.pdf (dok.nr.55907/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4422 

 Forvaltning: CUE/CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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51544-12_v1_GL. Dagsordenpkt ØUX.pdf (dok.nr.57312/12) 
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8. Nyt regulativ for tømning af hustanke 

 

Sagsfremstilling  

Den eksisterende tømningsordning for hustanke i Frederikshavn 

Kommune har nu fungeret i 4 år. Frederikshavn Forsyning A/S erfarer, at 

der er brug for opdatering af ordningen, idet mange borgere oplever den 

som kantet og ufleksibel. Forsyningens administration har derfor 

udarbejdet vedlagte regulativ for tømningsordning for hustanke i 

Frederikshavn Kommune.  

  

Forsyningens bestyrelse har besluttet, at der fremover skal satses på en 

kombineret tømningsordning, hvor samtlige borgere er omfattet af 

tømningsordningen. Men borgeren kan vælge at få tømt hustanken af 

forsyningens entreprenør eller af en anden entreprenør, der på forhånd er 

godkendt af forsyningen. 

  

Den nye tømningsordning adskiller sig fra den eksisterende ved, at den 

giver mulighed for at andre entreprenører kan deltage i tømningen af tanke 

parallelt med, at Forsyningens entreprenør tømmer tanke.  

  

Borgerne kan på forsyningens hjemmeside vælge, om tanken skal 

tømmes af Forsyningens entreprenør eller hos en af de andre godkendte 

entreprenører. 

  

Der indføres med den nye ordning et obligatorisk administrationsbidrag for 

alle tankejere. Administrationsbidraget dækker forsyningens udgifter til at 

administrere ordningen.  

De borgere der vælger at benytte forsyningens entreprenør opkræves som 

vanligt betaling sammen med andre forsyningsydelser. De borgere som 

vælger anden godkendt entreprenører, skal betale direkte til 

entreprenøren og administrationsbidraget til Forsyningen opkræves 

sammen med andre forsyningsydelser.  

Det vedlagte regulativet afspejler de ændringer der ønskes foretaget i den 

kommende tømningsordning.  

Regulativet er godkendt af forsyningens bestyrelse på møde den 22. maj 

2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at det af forsyningen 

udarbejdede regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 

fremsendes til byrådet med anbefaling om godkendelse. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4073 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gihe 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Bilag  

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune – dateret 

16.pdf (dok.nr.51890/12) 
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9. Ny planlægning for sommerhusområde ved Lyngså, S æby 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af et ønske fra grundejerforeningerne samt sagsbehandlerne i Teknik 

og Miljø anmodes Plan- og Miljøudvalget om at godkende, at der iværksættes ny 

planlægning for et sommerhusområde ved Lyngså. 

  

De seks grundejerforeninger Fred- og Rovej, Nørklit, Sdr. Klit, Klitten, Nr. Klit II 

samt Emmasvej og Henriksvej, som repræsenterer i alt ca. 719 grundejere, har i 

fællesskab rettet henvendelse til kommunen med forespørgsel om muligheden for 

at få fornyet plangrundlaget for området. 

  

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 vedrørende kystområdet nord for 

Voerså, zone 1, som er udarbejdet i 1966. Byplanvedtægten dækker langt fra de 

behov og ønsker, der er til nutidens sommerhusbyggeri. Det medfører en lang 

række dispensationsansøgninger i forbindelse med såvel om- og tilbygninger som 

nybyggeri, hvilket giver en lang og omfattende sagsbehandling.  

  

De seks grundejerforeninger er i fællesskab blevet enige om, hvilke ønsker de har 

til ny planlægning for området og har i processen løbende været i dialog med 

Center for Teknik og Miljø, som tilslutter sig ønsket om en ny lokalplan. 

  

Der er ønske om at hæve bebyggelsesprocenten til 15, men dog sætte et maks. m2 

antal på, så der stadig er tale om huse af ”sommerhuskarakter” selv på de store 

grunde. Der fastsættes en maksimal bygningshøjde og restriktioner på 

terrænregulering for at sikre, at byggeri fortsat indpasses i landskabet. De hidtil ret 

restriktive bebyggelsesregulerende bestemmelser ønskes løsnet op, så der bliver 

rum for ny arkitektur og ideer samt fx mulighed for at anvende forskellige 

tagmaterialer og bygge sommerhuse med flade tage eller ensidig taghældning. 

Lokalplanen skal være med til at sikre gode stiforbindelser og fælles grønne 

friarealer i området.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. lokalplanlægning igangsættes på baggrund af fælles ønske fra områdets 

seks grundejerforeninger 

2. center for Teknik og Miljø forestår udarbejdelse af planforslaget 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Nyt lokalplanområde.pdf (dok.nr.57121/12) 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3880 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU 
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10. Forespørgsel om lokalplanlægning nord for Cronb orgvej, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejendomsmægler forespørger på vegne af ansøger om hele arealet matr. nr. 100 a 

og 100 c sammen med matr. nr. 95 c alle Skagen Markjorder kan indgå i en 

lokalplan, således at der åbnes mulighed for boliger i området. 

  

I forbindelse med at der skal foretages en omfattende renovering af ejendommen 

”Pejsen” i Hulsig, planlægger man at frasælge matr. nre. 100 a og 100 c, begge 

Skagen Markjorder for at skaffe nødvendig finansiering. 

  

For at arealet skal have nogen værdi har mæglerfirmaet anbefalet at lave lokalplan 

for området eventuel tillige omfattende matr. nr. 95 c Skagen Markjorder p.t. ejet af 

Frederikshavn Kommune. 

  

Arealet er for den sydlige del beliggende i kommuneplanens område SKA.B.05.19 

og for den nordlige del område SKA.B.05.18. De 2 områder er adskilt af 

Guldmajsvejs forlængelse til Ankermedet. 

  

Begge kommuneplanområder er perspektivområder til helårsboliger i form af åben-

lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg, institutioner mv. 

  

Store dele af arealet er medtaget i den foreløbige registrering af beskyttet natur jf. 

naturbeskyttelseslovens § 3 – her konkret hede. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 13 stk.1 1. pkt. må en lokalplan ikke stride mod 

kommuneplanen. 

  

Jf. samme §’s stk.2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der gennemføres større 

udstykninger og større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af 

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

virkeliggørelse. 

  

 
Planmæssige konsekvenser  
Arealet er i kommuneplanen udlagt til perspektivområde. Det betyder, at arealet 

først kan tages i brug, når andre mere bynære arealer er udnyttet og bebygget. 

  

I området omkring Cronborgvej er der i privatejede lokalplanlagte områder en 

restrumlighed på ca. 8-10 parcelhusgrunde og 15-20 byggemuligheder i form af 

tæt-lav bebyggelse.  

Der er endvidere indenfor udlagte kommunalplanrammer en restrumlighed af ca. 

det samme. Her mangler kun lokalplanlægning. Disse arealer er dels privatejede og 

dels ejet af Kommunen.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3704 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Af boligbyggeprogrammet fremgår, at der i den nordlige del af Skagen by i 2010 og 

2011 er bygget henholdsvis 6 parcelhuse og 1 parcelhus. Af tæt-lav bebyggelse er 

de tilsvarende tal 1 hus i 2010 og ingen i 2011. 

  

Med baggrund i den eksisterende restrumlighed og den faktuelt udførte bebyggelse 

de seneste par år, ses der ikke aktuelt behov for at planlægge for yderligere 

byggemuligheder i dette område. 

  

Jf. landplanredegørelsen, der var grundlag for Kommuneplan 2009-2020 fremgår, 

at der skal være forskel på by og land, og der skal være en klar grænse mellem by 

og land. Ny spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Kommuneplanens 

rækkefølgebestemmelser skal sikre, at byvæksten sker indefra eksisterende by og 

udad. 

  

Pågældende kommuneplanområder er netop udlagt til perspektivområde for at 

tilgodese landsplanredegørelsens hensigt med udvikling på grænsen mellem by og 

land. 

  

På baggrund af restrumlighed og hensynet til landsplanredegørelsen vurderer 

fagcenteret, at kommuneplanen skal fastholdes med det nuværende indhold og evt. 

lokalplanlægning må afvente, at der opstår et udviklingsmæssigt behov herfor.  

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

afslag på igangsætning af ny planlægning for arealet matr. nr. 100 a og 100 c samt 

eventuel 95 c alle Skagen Markjorder  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.54907/12) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.54908/12) 
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11. Etablering af spillehal, Skippers Grill, Sønder gade 133, 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 10. april 2012, at der agtes nedlagt 

påbud efter Lov om planlægning § 14 med henblik på at hindre indretning af 

spillehal i Skippers Grill, Søndergade 133, Frederikshavn. 

  

Påbuddet er forvarslet overfor ejer af Skippers Grill, indehaver af spilletilladelsen og 

ejendommens ejer. 

  

Advokat fremsender på vegne af ejer af Skippers Grill følgende bemærkninger: 

  

• Etablering af pågældende spillehal er i overensstemmelse med gældende 

lokalplaner og kommuneplan for den aktuelle ejendom 

• Der er ikke hjemmel i kommuneplanen til at udarbejde ny lokalplan, da ny 

plan, der hindrer spillehal, er i strid med kommuneplanen 

• Spillehaller er lovligt erhverv, hvorfor byrådet ikke kan nedlægge generelt 

forbud mod etablering af nye spillehaller 

• Byrådet har igennem Kommuneplan 2009-2020 allerede taget konkret og 

begrundet stilling til hvor spillehaller kan etableres, da der i 189 

rammeområder er nedlagt konkrete forbud herimod. 

• Det gøres gældende, at det vil være ulovligt, hvis kommunen herudover 

nedlægger yderligere forbud i andre rammeområder, da dette vil være at 

sidestille med et generelt forbud mod etablering af et lovligt erhverv i form 

af en spillehal 

• Kommunen har ikke taget hensyn til formålet med den nye spillelov fra 1. 

januar 2012 

• Der gøres gældende, at Skippers Grill har krav på, at kommunen 

accepterer, at der kan etableres den af Spillemyndigheden godkendte 

spillehal senest 1 måned fra dato (1. maj 2012) 

• Hvis kommunen forsøger at trække denne sag i yderligere langdrag, tages 

der forbehold om at kræve erstatning af kommunen 

  

Bemærkningerne i sin helhed er vedlagt dagsordenen.  

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der 

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

kan højst nedlægges for 1 år. 

  

 
Planmæssige konsekvenser  
Tilbage i april 2007 blev der af det daværende Plan- og Miljøudvalg besluttet et 

administrationsgrundlag for etablering af spillehaller i ”Ny” Frederikshavn 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2132 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Kommune. 

  

Heraf fremgår, at etablering af spillehaller ikke tillades i centerområder med 

bevaringsinteresser i Skagen og Sæby. Hermed siges indirekte, at spillehaller som 

udgangspunkt kan placeres i centerområder under hensyn til en række oplistede 

vilkår. 

  

Ejendommen Søndergade 133 er beliggende i kommuneplanens område 

FRE.B.C.15.09. Heraf 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 og henvises til Søndergades nordlige del. 

  

Kommuneplanen muliggør således ikke egentlige centerfunktioner, hvorunder 

forlystelser som spillehal henhører til.  

  

Udvalget beslutning om forvarsling af påbud efter Lov om planlægning § 14 er blot 

et ønske om at håndhæve kommuneplanens anvendelsesbestemmelser og i øvrigt 

også helt i tråd med de udstukne retningslinjer fra april 2007. 

  

Fagcenteret kan på ingen måde se noget ulovligt i, at Udvalget har til hensigt at 

håndhæve kommuneplanen helt i overensstemmelse med Lov om planlægning § 

12 stk.1. 

  

Plan- og Miljøudvalget skal i deres varetagelse af opgaverne tage de hensyn den 

relevante lovgivning tilsiger kommunerne i den enkelte sag. Lov om spil 

administreres ikke af kommunerne for så vidt spillehaller, men Spillemyndigheden, 

der må tilse at hensynet til denne lovgivning tilgodeses.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles 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 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

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

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

PMU-protokolat 10. april 2012.pdf (dok.nr.50007/12) 

Bemærkninger ifm. partshøring.pdf (dok.nr.50006/12) 
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12. Etablering af spillehal, Sæby Bowling, Ålborgve j 81 B, Sæby  

 

Sagsfremstilling  

Spillemyndigheden har ved brev af 30. april 2012 meddelt tilladelse til indretning af 

spillehal med 20 spilleautomater i forbindelse med Sæby Bowling på ovennævnte 

ejendom. 

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

skal tage kontakt til 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. 

  

Advokat fremsender på vegne af Sæby Bowlingcenter en redegørelse for ønsket 

om etablering af supplerende aktivitet i form af spillehal i centeret. Kopi af brev er 

vedlagt dagsordenen. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.E.04.26 og omfattet af 

lokalplan nr. 4.86.0 og beliggende i planens delområde I. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området er udlagt til erhverv i form af lettere 

industri, lager-, værksteds-, forretnings- og servicevirksomhed. 

Lokalplanens delområde I udlægges til erhvervsformål blandt andet i form af 

mindre forlystelses-, restaurations-, service og lagervirksomhed. 

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

med lokalplanens bestemmelser. Det betyder, at dispositioner, der er i 

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, er umiddelbart tilladt. 

  

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: 

• at etablering af spillehaller skal være i overensstemmelse med 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3999 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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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 Ålborgvej 81 B er omfattet af lokalplan nr. 4.86.0, der muliggør 

forlystelsesvirksomhed. 

Af Natur- og Miljøklagenævnets seneste afgørelse i anden sag om spillehal 

fremgår, at ”spillehal må betegnes som en forlystelse”. 

  

Etablering af spillehal er således umiddelbart tilladt jf. gældende lokalplan og 

dermed i overensstemmelse med de i april 2007 udstukne retningslinjer om 

placering af spillehaller. 

  

Skal Udvalgets overordnede beslutning om, at man principielt ikke ønsker flere 

spillehaller i kommunen fastholdes, er eneste mulighed i den konkrete sag at 

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

lokalplan, der hindrer anvendelsen spillehal. 

  

Udarbejdelse af ny lokalplan kan ske på grundlag af gældende kommuneplan, der 

udlægger området til erhvervstyper, der ikke indeholder forlystelse, restauration 

mv. 

Lov om planlægning § 12 stk.1, kommunalbestyrelsen skal virke for 

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen er tilgodeset. 

 
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 Sæby 

Bowling, Ålborgvej 81 B, Sæby. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.50008/12) 

Tilladelse fra spillemyndigheden med følgebrev.pdf (dok.nr.50009/12) 

Brev fra indehaver af spilletilladelsen.pdf (dok.nr.50010/12) 

Kommentarer til ønsket om opstilling af spilleautomater.pdf (dok.nr.57364/12) 
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13. Ansøgning om opstilling af vindmøller i den tid ligere 

Gårdbo Sø, Aalbæk 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af 12 stk. 

vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø. Vindmøllerne har hver en effekt på 3,0 MW og 

en totalhøjde på 130 m. Møllerne ønskes opstillet på en ubrudt ret linje parallelt 

med kommunegrænsen til Hjørring Kommune. Afstanden fra 

vindmølleopstillingslinjen til kommunegrænsen er ca. 80 m. Projektet ønskes på 

sigt udvidet med yderlig 8 vindmøller i Hjørring Kommune parallelt med 

opstillingslinjen i Frederikshavn Kommune. 

  

I kanten af Gårdbo Sø mod nord og syd på den frederikshavnske del af søen findes 

i dag 2 vindmølleområder med hver 5 stk. vindmøller. Gruppen af møller nord for 

søen er opstillet i slutningen af år 2000. Møllerne har hver en effekt på 900 kW og 

en totalhøjde på 70 m. Gruppen af møller syd for søen er opstillet i starten af år 

2000 og har hver en effekt på 750 kW og en totalhøjde på 67 m. Begge 

vindmøllegruppen forudsættes nedtaget ved opstilling af de ansøgte vindmøller. 

  

Gårdbo Sø er ikke udlagt til vindmøller ifølge Kommuneplan 2009-2020 for 

Frederikshavn Kommune og indgår således heller ikke i den nyligt vedtagne 

vindmølletemaplan. 

  

Men Frederikshavn Kommune har siden januar 2010 samarbejdet med 

Naturstyrelsen om at finde egnede områder i kommunen til opstilling af 

prototypevindmøller eller serie-0 møller med en totalhøjde op til 250 m. 

Naturstyrelsen har i den sammenhæng udpeget Gårdbo Sø som værende blandt 

24 potentielt egnende områder til opstilling af serie-0 møller i Danmark. 

  

Gårdbo Sø kan indeholde 2-7 vindmøller med en totalhøjde på 200 m og 2-3 

vindmøller med en totalhøjde på 250 m. Naturstyrelsen har udtalt, at Gårdbo Sø 

ligger blandt top 5 af de 24 egnede områder til serie-0 møller, da der er relativt få 

placeringshensyn i og omkring Gårdbo Sø sammenlignet med de øvrige 23 

udpegede områder. Placering af serie-0 møller i Gårdbo Sø forudsætter, at 

møllerne opstilles i såvel Hjørring som Frederikshavn Kommune. 

  

I skemaet herunder er indsat fakta om det ansøgte projekt. 

Indhold  Projekt  

Mølletype Siemens SWT-3.0-101 

Antal vindmøller 12 

Totalhøjde (m) 130 

Rotordiameter (m) 101,0 

Navhøjde (m) 79,5 

Harmoniforhold (navhøjde ift. 

rotordiameter 1:1,1< 

harmoniforhold < 1:1,35 ifølge 

OK – 1:1,27 

(rotor er ca. 27% større end navhøjde) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3149 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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retningslinjer) 

Afstand mellem vindmøller (m) 320 

(~ 3,2 * rotordiameter) 

Længde på møllerække (m) 3.550 

Produktion pr. år (MWh) 109.800 

Antal husstande 36.590 

Overholdelse af afstandskrav til 

naboer (4*totalhøjde = 520 m) 

Ja, på nær ved 1 ejendom, men den 

nedlægges. 

Afstanden til mølleopstillers egen 

ejendom er 361 m. 

Overholdelse af støjgrænser – alm. 

støj 

Ja, ved at støjdæmpe 3 ud af de 12 

vindmøller. 

Det forudsættes, at 1 ejendom 

nedlægges for at støjgrænsen kan 

overholdes. 

Mølleopstillers egen ejendom 

støjbelastes selv ved støjdæmpning. 

Overholdelse af støjgrænser – 

lavfrekvent støj 

Ja, ved at støjdæmpe 3 ud af de 12 

vindmøller. 

Overholdelse af retningslinjer for 

skyggegener (max. 10 timer pr. år) 

Ja, på nær ved 4 ejendomme. Den ene af 

disse forudsættes nedlagt, og der 

etableres skyggestop på møllerne i 

forhold til de øvrige ejendomme. 

Mølleopstillers egen ejendom belastes 

med 15:15 timer). 

Lodsejeraftaler Vindmøllerne ligger på mølleopstillers 

egen ejendom. 

  

Centrets vurdering af projektet:  

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

Kommune holdes orienteret om det videre arbejde med planlægning for vindmøller i 

Gårdbo Sø. 

  

Området er egnet til vindmøller som følge af det stor-skala-landskab, som findes i 

området. 

  

Frederikshavn Kommune har ikke modtaget henvendelser fra vindmøllefabrikanter 

om opstilling af vindmøller i Gårdbo Sø, og det var i sin tid vindmøllefabrikanterne, 

der initierede, at Naturstyrelsen efterspurgte kommunerne for områder til opstilling 

af prototypevindmøller eller serie 0-vindmøller. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der arbejdes videre med det ansøgte projekt med henblik på igangsætning 

af en detaljeret planlægning for vindmøller i den del af Gårdbo Sø, som er 

beliggende i Frederikshavn Kommune. 

2. ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag, indeholdende lokalplan og 
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VVM. Kommunen er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplantillæg og 

miljøvurdering. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen, idet 

han fortsat ønsker området udlagt til sø. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning om opstilling af vindmøller i Gårdbo Sø (dok.nr.51548/12) 
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14. Ansøgning om opsætning af husstandsvindmølle, S æby 

 

Sagsfremstilling  

Energi Nord A/S søger om tilladelse til opsætning af husstandsvindmølle på 

ejendommen Højgårdvej 9, 9300 Sæby.  

  

Møllen opnår en totalhøjde på 19,7 m med en tårnhøjde på 15 m og med trebladet 

rotor. 

  

Der er søgt om placering af husstandsvindmøllen i en afstand på ca. 100 m fra 

ejendommens eks. bebyggelse på et terrænmæssigt højdepunkt. 

  

Ejendommen er registeret som en landbrugsejendom beliggende i uplanlagt 

landzone og har et grundareal på ca. 6,2 ha.  

  

Der er to nabobebyggelser indenfor ca. 150-200 m fra ansøgte placering, men der 

vurderes ikke at være visuel kontakt fra naboejendommenes boligbebyggelser 

grundet terrænforhold og mellemliggende bygninger. 

  

Ansøger har fremsendt dokumentation for, at husstandsvindmøllen er 

typegodkendt af en certificerende virksomhed.  En tilladelse til opsætning af 

husstandsvindmøllen vil desuden forudsætte, at vindmøllen kan overholde 

støjkravene iht. BEK nr. 1518 om støj fra vindmøller, hvilket ansøger har fremsendt 

dokumentation for. 

  

Ansøger begrunder placeringen med, at denne er eneste mulighed på ejendommen 

for at kunne udnytte vindressourcen rentabelt. Samtidig vil husstandsvindmøllen på 

ansøgte placering ikke være synlig fra naboernes boligbebyggelse og ikke give 

anledning til støjgener. Ansøger anfører, at husstandsvindmøllen ved en placering 

ved eksisterende bebyggelse skal have en noget større højde (+5 m) for at blive 

rentabel og dette vil påvirke landskabet og omgivelserne mere, ligesom det vil være 

vanskeligt at udføre service på møllen, hvorfor ansøger ikke er interesseret i anden 

placering.  

 
Juridiske konsekvenser  
Når en husstandsvindmølle opføres i umiddelbar tilknytning til bebyggelse, kræves 

en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. I den forbindelse skal sagen i 

forudgående nabohøring.  

  

  

  

 
Planmæssige konsekvenser  
Jf. kommuneplanens retningslinie 3.5.6 kan husstandsvindmøller med maksimal 

 
 Åben sag  
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totalhøjde på 25 meter efter konkret vurdering opføres i direkte tilknytning til 

eksisterende bygninger i det åbne land i kommuneplanens jordbrugsområder, men 

ikke i Natura 2000 områder, i geologiske, biologiske og kulturhistoriske 

beskyttelsesområder samt i økologiske forbindelser, friluftsområder og 

kulturmiljøer.  

  

Jf. kommuneplan 2009 er området ikke udpeget som jordbrugsområde, men 

omfattet af flere landskabelige- og naturnæssige interesser og  således udpeget 

som en del af et særligt værdifuldt landskab, værdifuldt kulturmiljø, økologisk 

forbindelse samt naturområde. Kommunen har tidligere givet tilladelse til etablering 

af husstandsvindmøller udenfor udpegede jordbrugsområder, i tilfælde hvor det 

konkret er vurderet, at etableringen af husstandsvindmøllen ikke har påvirket de 

landskabelige- og naturmæssige værdier væsentligt og det ikke strider mod andre 

forhold. 

  

Centeret vurderer, at ansøgte placering, idet denne udgør et åbent terrænmæssigt 

højdepunkt, vil gøre husstandsvindmøllen meget synlig i området både fra 

Højgårdvej og Karupvej og således påvirke landskabs- og naturoplevelsen i et 

relativt stort område. 

  

Samtidig er der tale om en placering ca. 100 m fra ejendommens eksisterende 

bebyggelse og således ikke i umiddelbar tilknytning til bebyggelse. En placering i 

umiddelbar tilknytning (op til ca. 20m) er et vigtigt princip, at fastholde af hensyn til 

at modvirke en uplanlagt og spredt bebyggelse i det åbne land.    

  

Jf. Kommuneplanens retningslinie 3.5.5. skal vindmøller opføres med rørtårne i en 

lysegrå farve og være forsynet med 3-bladede rotorer, hvilket er opfyldt i denne 

sag.   

  

Desuden fastlægger kommuneplanen, at såvel møllevinger som tårne skal fremstå 

reflektorfrie, ligesom at vindmøller ikke må påvirke nabobeboelse med skygge i 

mere end 10 timer om året, hvilket er op til ansøger at dokumentere. 

  

 
Miljømæssige konsekvenser  
I henhold til planloven og jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3 skal ansøgte 

vindmølle miljøscreenes mhp. vurdering af om, hvorvidt der skal udarbejdes VVM.  

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

ansøgte husstandsvindmølle  

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 12. juni 2012 Side 33 af 59 

 

 
Bilag  

Fotooptagelse maj 2012.pdf (dok.nr.57303/12) 

- Oversigtskort. Husstandsvindmølle Højgårdsvej 9.pdf (dok.nr.56795/12) 

Produktblad Husstandsvindmølle Højgårdsvej 9.pdf (dok.nr.56794/12) 
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15. Opsætning af telemast, Voerså 

 

Sagsfremstilling  

Rambøll søger på vegne af Telenor A/S om tilladelse til etablering af en 42 meter 

høj mast til mobil telefoni med tilhørende radioenhed på jorden, på ejendommen 

Kringelhedevej 17B, 9300 Sæby (Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.A). 

  

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

forbedret dækning, primært ift. indendørs dækning for mobilt internet. 

  

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. Ved den valgte 

placering i lokalplanområdets nordlige del opnår masten en placering umiddelbar 

ved eks. akkumuleringstank (10m i højden) og skorsten (16m i højden). 

  

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

masteanlægget.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Området, som grænser umiddelbart op til Voerså by, er omfattet af lokalplan nr. 

10.01.0 for et håndværkerområde i Voerså og udlægger således området til 

erhvervsformål i byzone. Ansøgte antennemast vil kræve en dispensation fra 

lokalplanens § 7.2, idet masten er mere end 8,5 m i højden. 

  

Jf. planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en 

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Området er 

jf. lokalplanens formålsbestemmelser udlagt til erhvervsformål og ansøgte vurderes 

ikke at være i strid med planens principper. 

  

Sagen har været i 14 dages forudgående nabohøring og der er indkommet flere 

bemærkninger mod det ansøgte. Bemærkningerne kan ses i bilagt 

indsigelsesnotat. 

  

I henhold til kommuneplanens ramme for området tillades masteanlæg, men disse 

skal søges samordnet. 

  

I henhold til kommuneplanens retningslinie 3.2.4 skal antenner så vidt muligt 

anbringes på eks. master eller andre høje konstruktioner og antennemaster skal så 

vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse. Ansøgte placering vurderes ikke at 

være i strid med kommuneplanen. 

  

Området er jf. kommuneplan 2009 beliggende i Kystzoneområde B som  omfatter 

planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, tekniske anlæg, 

råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker og ansøgte 

placering vurderes ikke at stride mod denne udpegning. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12984 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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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. Ved valgte 

placering, er der i forvejen en relativ stor bebyggelse. 

  

Der er ikke registreret særlige landskabelige eller naturmæssige 

beskyttelsesforhold i henhold til naturbeskyttelseslov eller kommuneplan. 

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

til det ansøgte. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. 

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker 

alternative muligheder anvendt. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat PMU 120612.pdf (dok.nr.57262/12) 

- Ansøgning om opsætning af telemast. Kringelhedevej 17B, Sæby.pdf (dok.nr.56843/12) 

- Placering af antennemast. Kringelhedevej 17B, Sæby.pdf (dok.nr.56841/12) 
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16. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalpla n på 

ejendommen Sct Laurentii vej 67, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 13. marts 2012 en principiel ansøgning om 

opførelse af tilbygning til eksisterende bygning på ejendommen. En tilbygning på 

73 m2 ønskes opført som en udvidelse af forhusets butik og den nye 

baghusbebyggelsen ønskes indrettet med bl.a. til butik/lager m.v. Baggårdsareal 

ønskes samtidig indrettet til serveringsområde. Ved supplerende ansøgning af 25. 

maj 2012 underbygges det ansøgte projekt.  

  

En gennemførelse af projektet forudsætter flere dispensationer fra gældende 

lokalplanbestemmelserne m.v. - herunder blandt andet bebygget areal, servering 

på ejendommen, afstand til naboskel, bevaringsværdige træer m.v.  

Herudover skal projektet helhedsvurderes efter kap. 2.1 jfr. BR-10 på grund af 

bebyggelsens højde i forhold til naboskel.   

  

Plangrundlag  

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.03.02 

udlagt til centerområde – herunder butikker, kontorer, liberale erhverv, hoteller, 

pensionater, cafeer, restauranter, helårshuse. Herudover er ejendommen omfattet 

af lokalplan SKA.200.C1  

  

I henhold er lokalplanen er ejendommens hovedbygning optaget som 

bevaringsværdigt længehus jf. kortbilaget og er i SAVE registreringen tildelt en 

bevaringsværdi på 3. 

  

Dispensation fra gældende lokalplanen  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 

SKA.200.C1. 

  

Herudover ansøges der om følgende forhold  

  

•         Jf. parkeringsregulativ skal der etableres 1 p- plads pr. 50 m2 butiksreal – 

der ansøges om indbetaling til parkeringsfond for i alt 3 p-plads – ansøger 

oplyser at der p.t. ikke forefindes p-pladser på ejendommen.  

•         Det ansøgte kræver en helhedsvurdering jr. kap. 2.1 i gældende 

bygningsreglement 

  

Forinden eventuel byggetilladelse kan meddeles, skal der gennemføres 

naboorientering og partshøring hos berørte naboer.   

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

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

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelserne og de 
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anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra formålet, den planlagte struktur og 

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.  

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

imødekommes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Principiel ansøgning af 13. marts 2012 -  (dok.nr.53422/12) 

Supplerende ansøgning af 25 maj 2012 - (dok.nr.53440/12) 
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17. Ansøgning om opstilling af pølsevogn på ejendom men 

Havnevej 16, Skagen.  

 

Sagsfremstilling  

Restaurant ”BUDDY HOLLY Skagen” ansøger om tilladelse til opstilling af 

pølsevogn på ejendommen Havnevej 16, matr.nr. 166-b Skagen Bygrunde, 

Skagen. 

  

Ansøger oplyser, at vognen er en såkaldt ”Københavner” pølsevogn med en 

størrelse på 2,85 meter i længden, bredde 1,95 meter, samt med en højde på 2,29 

meter. 

Vognen tænkes placeret i ejendommens gård ”på mindre dage” (få gæster) samt 

”på større dage” (mange gæster) i nattelivet, placeres den ved ejendommens 

facade langs Havnevej. Her kan den placeres uden gene for fortovet tæt på 

hovedindgangen, hvor også kontrolpersonalet står. 

Fra vognen ønskes salg af et enkelt sortiment bestående af pølser, brød samt 

toast. 

  

Ansøgningen begrundes med, at der i Skagen ikke findes muligheder for at få 

noget at spise efter kl. 24.00. Det er meget dårlig service for de mange gæster, 

som vi har i nattelivet.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfatte af lokalplan SKA.200.C.1 og 

anvendes i dag til restaurationsvirksomhed. 

  

Lokalplanens formålsbestemmelse fastsætter i afsnit 1 bl.a. følgende: ” at beskytte 

kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet, herunder at sikre at ny og 

eksisterende bebyggelse fremtræder i harmoni med den oprindelige byggeskik og 

bymæssig karakter”. 

  

Lokalplanen anvendelsesbestemmelser i afsnit 3, udlægger området til 

centerformål.  

Der kan jf. lokalplanens afsnit 3.4 indrettes følgende. ”Serveringssteder som cafe`, 

restaurant, pølsebarer o. lign med indendørs og udendørsservering på 

ejendommene som vist på kortbilag 6 (lokalplanen).” Ejendommen Havnevej 16 er 

omfattet af denne bestemmelse. 

  

Der er i lokalplanen ikke optaget bestemmelser om transportable konstruktioner, 

herunder pølsevogne. 

  

Det er Center for Teknik og Miljø’s vurdering, at opstilling af pølsevogn i kortere 

eller længere perioder på ejendommen ikke vil være i overensstemmelse med 

lokalplanens formål eller anvendelsesbestemmelse. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at det ansøgte afvises 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

VS: Ansøgning om brug af Pølsevogn. (dok.nr.27562/12) 
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18. 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 kommuneatlasset for Skagen med en 

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

  

Det er Center for Teknik og Miljø’s 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  
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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. 

  

Center 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Center for Teknik og Miljø har rettet henvendelse til arkitekten med forespørgsel 

om højden på værnet omkring altanen. Arkitekten oplyser, at den murede del af 

værnet vil blive friholdt af gesimsen. Hvis højden (min. 110 cm jf. 

Bygningsreglementet) på værnet ikke kan overholdes, kan der evt. monteres 

glasafskærmning ovenpå den murede del af værnet. 

  

Et afslag på det ansøgte vil medføre, at der i henhold til lov om planlægning skal 

nedlægges §14 forbud. 

Der skal efter forbuddets nedlæggelse, inden for 1 år være fremsat nyt 

lokalplanforslag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 
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1. værn (afskærmningen) omkring altanen udføres med sammen materiale 

som hovedhuset 

2. gesimsen på hovedbygningen friholdes af altanens værn  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

tegninger over altanen (dok.nr.33018/12) 

mail og foto fra arkitekten (dok.nr.57550/12) 
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19. Ansøgning om lovliggørelse af jordvolde, Snedke rvej 2, 

Bratten 

 

Sagsfremstilling  

Ejerne af ejendommen Snedkervej 2, 9981 Jerup, matr.nr. 15e, Bratten, Elling, har 

søgt om lovliggørelse af jordvolde på ejendommen. 

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Foldenvej og Snedkervej. 

Ved det søgte lovliggøres volde etableret langs ejendommens skel mod Foldenvej 

og Brattenvej. Der søges desuden om lovliggørelse af volde etableret langs skellet 

mod den syd for beliggende naboejendom samt i skellet til naboejendommen mod 

øst. Det er i ansøgningen anført, at volden mod Snedkervej 4 er etableret i skel og 

at de øvrige volde er etableret på egen grund. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan FRE.18.01.01 ”Bratten” § 8.1, der 

angiver, at der principielt ikke må foretages ændringer i terrænet i forhold til 

eksisterende landskabsformer. Lokalplanens § 8.2 giver dog samtidig mulighed for, 

at kommunen kan dispensere til etablering af mindre afskærmningsvolde langs 

vejanlæg og sandmiler til nedsivningsanlæg, når de udformes som klitter i en 

bredde på mindst 5 meter og en højde på maksimalt 1 meter. Byrådet kan stille 

krav om, at voldene skal beplantes. 

  

Der er i tilknytning til sagens behandling foretaget naboorientering i området. Der er 

i denne forbindelse indkommet bemærkninger fra en række naboer. Naboerne er 

generelt positive overfor den konkrete sag, men flere henviser til, at man ikke 

ønsker, at en lovliggørelse af de etablerede jordvolde på ejendommen vil kunne 

danne præcedens for, at der vil blive meddelt dispensation til flere jordvolde i 

skellene mellem ejendomme i området. Dette af hensyn til områdets karakter og 

fremtræden.  

  

De volde, der er etableret mod Brattenvej og Snedkervej vurderes med hensyn til 

placeringen at opfylde de kriterier, der i lokalplanen er opstillet for dispensation til 

etablering af volde. Voldene, der er etableret mod de to naboejendomme, vurderes 

dog ikke at opfylde de opstillede kriterier med hensyn til placering. Dette skyldes, at 

hensigten med lokalplanens dispensationsmulighed alene har været at give adgang 

til etablering af sandmiler til nedsivningsanlæg samt afskærmende jordvolde langs 

vejanlæg. 

  

Det er i ansøgningen angivet, at voldene er etableret med en højde på over 1 

meter, men at det forventes, at de vil falde sammen, så højden kommer til at være 

på under 1 meter. Højden på voldene er i maj 2012 vurderet til at være ca.150-170 

cm over terræn for voldene mod vej og mod ejendommen syd for samt ca. 130-150 

cm for volden i skel mod naboejendommen mod øst. Det kan ikke forventes, at 

voldene vil falde væsentligt mere sammen. Højden på voldene overstiger dermed 

den højde, som lokalplanen giver mulighed for at meddele dispensation til (1 meter) 

En lovliggørelse til det ansøgte vil kunne danne præcedens for, at der generelt skal 
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meddeles dispensation til etablering af jordvolde i skel mellem ejendommene i 

området. 

Ansøger har haft mulighed for at kommentere de indkomne bemærkninger fra 

naboorienteringen og har i den forbindelse angivet, at man har etableret volden i 

den tro, at dette var lovligt og at den er etableret for at skærme ejendommen i 

forhold til omgivelserne og for trafiksikkerhedens skyld. Ansøger oplyser, at man vil 

beplante jordvoldene, hvis de bliver lovliggjort og at de på den baggrund vil falde 

ind i området. På denne baggrund og på baggrund af de positive 

nabotilkendegivelser håber ansøger på at voldene kan lovliggøres i deres 

nuværende form. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der meddeles lovliggørende dispensation til jordvolde etableret langs 
Brattenvej og Snedkervej på vilkår af at voldenes højde reduceres til 
maksimalt 1 meter og at de efterfølgende tilplantes med egnstypiske 
planter  

2. der meddeles afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til 
etablering af jordvold etableret langs skellet mod den syd for beliggende 
ejendom (matr.nr. 16d, Bratten, Elling) samt i skel mod naboejendommen 
mod øst (matr.nr.15q, Bratten, Elling) 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning om lovliggørelse (dok.nr.55896/12) 

Bemærkninger fra naboorientering (dok.nr.55898/12) 

Ansøgers bemærkninger til høringssvar fra naboorientering (dok.nr.55901/12) 

Oversigtskort og fotos (dok.nr.57507/12) 
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20. Dispensation fra afstand til naboskel på Solhol tvej 16, 

Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget anmeldelser om en omlægning af dyreholdet samt tilbygning til 

eksisterende stald på ejendommen Solholtvej 16, 9352 Dybvad. 

  

Omlægningen af dyreholdet sker i overensstemmelse med husdyrlovens 

anmelderordninger om fulde stalde og ændring af dyreholdet inden for samme 

dyretype (svin). 

  

Tilbygningen ønskes opført efter anmelderordningen om velfærdsudvidelser med 

henblik på at leve op til nye regler om opstaldning af søer, som træder i kraft fra 

2013. Der ønskes opført et byggeri, der størrelsesmæssigt gør, at ejendommen 

herefter opfylder lovkravet til opstaldning af søer pr. 1. januar 2013. 

  

Tilbygningen til stalden er på ca. 300 m2 og ønskes udført, så stalden fremover vil 

have en afstand på 10 m til naboskellet til Solholtvej 17, jf. vedlagte situationsplan. 

(Skellet ligger på den vestlige side af læhegnet ind til naboejendommen, og 

læhegnet ligger således på ansøgers egen grund) 

  

Husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1, nr. 7 fastlægger, at stalde m.v. ikke må 

etableres inden for en afstand af 30 m til naboskel. Kommunen kan dog dispensere 

fra afstandskravet. 

  

Ansøger har begrundet ansøgningen om dispensation fra afstandskravet med, at 

der er tale om et byggeri, som størrelsesmæssigt er nødvendigt, for at 

ejendommen kan leve op til loven pr. 1. januar 2013, medmindre ansøger skal 

sætte produktionen af søer ned. Desuden er placeringen ifølge ansøger valgt ud fra 

følgende kriterier: 

-       ”Det ligger afskærmet af bygninger og træer i forhold til vej og naboer. 

-       Arbejdsmæssigt er det altafgørende, at de drægtige søer er samlet i en 

stald, som ansøgt (eksisterende stald forlænges). 

-       En ny selvstændig bygning parallel med eksisterende stald er både 

arbejdsmæssigt og økonomisk uacceptabel. Det er ikke en realistisk 

mulighed.” 

  

Det er kommunens praksis at dispensere fra afstandskravet til skel, når der ikke på 

den anden side af skellet ligger bebyggelse, som kan blive generet af det ansøgte 

staldbyggeri, og placeringen i øvrigt findes hensigtsmæssigt i forhold til 

ejendommens samlede bygningsanlæg. 

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at ansøgers placering af tilbygningen ligger 

hensigtsmæssigt i forhold til indsyn til ejendommen samt bebyggelse på 

naboejendommen. Tilbygningen kan alene gennemføres efter anmelderordningen, 

såfremt det sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg, og centret er 
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enig i ansøgers argument om, at det arbejdsmæssigt er væsentligt, at søerne er 

samlet i en stald. 

  

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om dispensation fra 

afstandskravet, er der foretaget nabohøring. Naboen på Solholtvej 17 har givet 

udtryk for, at han ikke ønsker, at der skal meddeles dispensation fra 

afstandskravet. Han mener, at byggeriet skal overholde de afstandskrav, som loven 

fastlægger. Kopi af brev fra naboens advokat er vedlagt. 

  

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på, at udvalget træffer 

beslutning om, hvorvidt der skal meddeles dispensation i overensstemmelse med 

kommunens administrationspraksis. 

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

fra afstandskravet til naboskel 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Situationsplan (dok.nr.53520/12) 

Brev fra nabos advokat (dok.nr.54580/12) 
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21. Budgetopfølgning pr. 30. april 2012- Plan- og Miljøudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling  

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret har foretaget 

budgetrevision pr. 30. april 2012 for Plan- og Miljøudvalgets område og 

gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre 

budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de 

væsentligste afvigelser.  

  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder, hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.  

  

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme er pr. 30. april 2012 på 15,8 mio. kr. og i 

henhold til budgetrevisionen forventes et forbrug på 16,3 mio. kr. 

  

Plan- og Miljøudvalgets budgetrevision pr. 30. april 2012 udviser pt. et forventet 

merforbrug på 0,5 mio. kr. for indeværende budgetår. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Plan- og Miljøudvalgets område indstiller sagen til 

drøftelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Sagen drøftet og taget til efterretning. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Budgetopfølgning pr. 30. april PMU.pdf (dok.nr.56717/12) 

 
 Åben sag  
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22. Plan og Miljøudvalgets bidrag til udviklingspul jen 2013-16 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgetrammer for 2013 – 16, 

besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1 % af 

rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje.  

I henhold til tidsplanen for budget 2013 skal forslag til udviklingspuljen forlægge på 

udvalgenes junimøde. I henhold hertil, har administrationen udarbejdet et forslag til 

udviklingspuljen på Plan- og Miljøudvalgets område.  

 
Indstilling  
Direktørens med ansvar for Plan- og Miljøudvalgets område indstiller sagen til 

drøftelse. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
  

Udvalget tiltræder det udarbejdede forslag til 1% reduktion. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

57231-12_v1_Udviklingspulje b 2013-16 PMU.pdf (dok.nr.57254/12) 

 
 Åben sag  
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Plan- og Miljøudvalget - Referat - 12. juni 2012 Side 49 af 59 

 

23. Opslag af 2 ledige taxitilladelser 

 

Sagsfremstilling  

Med henvisning til den afgang, der har været inden for Frederikshavn Taxa, 

anmodes der om opslag af 2 ledige taxitilladelser, henholdsvis en almindelig vogn 

og en stor vogn med lift (min. 2 år) og plads til en kørestolsbruger. 

  

Center for Teknik og Miljø oplyser, at der i 2011 blev afleveret 9 tilladelser, og i 

2012 er der indtil dato afleveret 2 tilladelser. Der er således pt. 19 taxitilladelser 

fordelt på 16 vognmænd hos Frederikshavn Taxa.  Til sammenligning kan nævnes, 

at Frederikshavn Taxa havde 35 tilladelser fordelt på 28 vognmænd ved 

kommunesammenlægningen i 2007. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at de 2 taxitilladelser opslås 

ledige 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4618 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 12. juni 2012 Side 50 af 59 

 

24. Orienteringssag - Støjproblemer på Havnevej i S kagen 

 

Sagsfremstilling  

Klager over støjproblemer i Skagen, især fra restaurationer på Havnevej og 

Havnepladsen. 

Forvaltningen har givet enkelte dispensationer fra Restaurationsforskriftens § 5 stk. 

5, også ud over administrationsgrundlaget (bilag 4 i Restaurationsforskriften), men 

håndhæver forskriften i øvrigt. 

Forvaltningen er i løbende dialog med restauratørerne, der etablerer 

støjbegrænsning på musikanlæg, laver lydsluser, håndhæver at døre og vinduer 

skal være lukkede samt i enkelte tilfælde har kontaktet akkrediterede 

støjkonsulenter for kortlægning af støjproblemerne. 

Påbud og henstillinger efterkommes generelt.   

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/13716 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rami 

 Besl. komp: PMU 
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25. Orienteringssag - Tilladelse til udledning af j ern- og 

manganholdigt grundvand fra grundvandssænkning i 

forbindelse med anlæg af vandledning Tolne- Bunken 

 

Sagsfremstilling  

Plan og miljøudvalget  har den 7. juni 2011 godkendt placeringen af tracéet for ny 

vandledning Tolne- Bunken og den 13. marts 2012 har CTM meddelt dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens §3 til etableringen.  

Center for Teknik og Miljø har den 22. maj 2012 meddelt en midlertidig tilladelse til 

grundvandssænkning og udledning af jern- og manganholdigt grundvand enten til 

vandløb eller til nedsivning på tilstødende arealer i forbindelse med etablering af 

den ny vandledning Tolne-Bunken. Klagefristen er den 28 juni 2012. 

  

Center for Teknik og Miljø vil efterfølgende også meddele en tilladelse til udledning 

af skyllevand. Skyllevandet fremkommer under rensning af ledning som led i 

driften. Det udledte vand herfra vil være drikkevandskvalitet, men med løsrevne 

belægninger og farvede forbindelser i ledningen. Det vil være en begrænset 

mængde pr gang . Udledningen vil ske til større vandløb langs ledningen.  

  

Frederikshavn Vand A/S får med tilladelsen ret til at midlertidigt at sænke 

grundvandsstanden i ledningstraceet og til at lede vand herfra til nærmeste vandløb 

eller til nedsivning. Det er forudsat, at Frederikshavn Vand A/S forinden har 

erhvervet sig adkomst til de berørte private arealer gennem aftaler eller gennem 

ekspropriationsbeslutning. Frederikshavn Vand A/S er efter reglerne i 

vandforsyningsloven erstatningspligtig for skader på ejendom, jord eller vandløb, 

der kan tillægges følger af grundvandssænkningen. Der gives også tilladelse til at 

krydse vandløb. 

  

Tilladelsen berører omkring 75 ejendomme i Frederikshavn Kommune og en 

tilsvarende tilladelse meddeles samtidigt af Hjørring Kommune for den del af 

strækningen, der ligger i Hjørring Kommune. Tilladelserne er givet på en række 

vilkår.  

  

Vilkårene skal sikre: at jern- og manganholdigt vand renses for skadelige 

forbindelser inden udledning til vandløb, og at udledningen ikke giver anledning til 

erosion i jordoverflader eller i vandløbene. Det skal ske gennem en passende 

spredning af udledningerne og vandmængden eller tilpasning af etape længde. Der 

må heller ikke opstå okkergener i vandløbene som følge af udledningen. Den 

ansvarlige for byggepladsen får pligt til løbende at lade udtage vandprøver til lokal 

analyse for jernindhold. Overskrides en fastsat kravværdi skal vandet renses i 

nogle mobile containere inden udledningen. Effekten af renseforanstaltningerne 

skal dokumenteres. 

  

Grundvandssænkningen og udledningen sker fra hver enkelt etape, der er op til 

500 meters lang, Udledning sker til nærmeste vandløb eller til lokal nedsivning på 

marker. Sænkning og udledning af grundvand fra ledningstraceet er midlertidig – 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9927 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: PMU 
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den lokale effekt forventes at være op til nogle måneder varighed. Når ledningen er 

lagt ned i en tør rende, tildækkes den igen og pumpningen stopper. Herefter 

forventes grundvandsspejlet langsomt at vende tilbage til det tidligere niveau. 

Etaperne er jævnt fordelt over den i alt ca. 32 km lange ledningstrace, hvoraf knap 

halvdelen ligger i Frederikshavn Kommune.   

  

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed. Der skal føres et løbende tilsyn med 

arbejdets udførelse. Der er i tilladelsen givet mulighed for at tilpasse afledningen 

efter de lokale forhold. Opstår der uforudsete problemer, må der findes løsninger 

efter nærmere aftale mellem den ansvarlige for byggepladsen , tilsyn og berørte 

lodsejere. 

Arbejdet ventes igangsat snarest og vil - ifølge ansøgningen - strække sig over ca. 

8 måneder. Tilladelsen gælder i 3 år. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til orientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 
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26. Orienteringssag - Sygefraværsstatistik i Freder ikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til april 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for de seneste fire måneder, nemlig oktober, november og december 2011 samt 

april 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - maj 2012.pdf (dok.nr.47373/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: PMU 
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27. Orienteringssag - tildeling af taxitilladelse 

 

Sagsfremstilling  

Der har været opslået en ledig taxitilladelse tilsluttet Skagen Taxas’ 

bestillingskontor. Der indkom 2 ansøgninger, henholdsvis fra en vognmand og en 

chauffør. Tilladelsen blev tildelt vognmanden. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3340 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

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

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Afslag på miljøgodkendelse på ejendommen Rydalsvej 55 af 30. april 

2012 

Ansøgers konsulent har påklaget kommunens afgørelse af 19. juli 2010 

hvori der blev meddelt afslag på miljøgodkendelse på grund af udvidelsens 

placering i nærheden af en skov. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afslag på miljøgodkendelse af 19. juli 2010  

  

• Byggelovsklage, Vagtbakken 7 D, Skagen af 30. april  2012 

Naboer til ejendommen Vagtbakken 7 D har påklaget kommunens 

afgørelse af 7. marts 2009 om indlæggelse af niveauplaner samt 

dispensation til opførelse af lysskakt med en højde på 6,35 m. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltning stadfæster Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

7. marts 2009 idet Statsforvaltningen finder, at kommunen ved 

fastlæggelsen af niveauplaner for byggeriet har taget de 

nødvendige hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde 

og karakteren af omliggende bebyggelse 

  

• Udstykning og etablering af fodboldgolfbane vest fo r Hulsig ved 

rundkørsel Ålbækvej/Kandestedvej af 9. maj 2012  

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget kommunens afgørelse af 

12. april 2011 hvori der er truffet afgørelse om landzonetilladelse til 

udstykning af en parcel fra en landbrugsejendom og etablering af en 

fodboldgolfbane med tilhørende faciliteter samt parkeringsplads og en vold 

på ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 12. april 2011 til et afslag, idet projektet ses ikke at 

være i overensstemmelse med hensynet til bevaringen af områdets 

landskabelige værdier og med intentionerne i planloven. Endvidere 

bør der ikke gives tilladelse til at udstykke området til en ny, 

selvstændig ejendom 

  

• Plantning af energiafgrøder på ejendommen Tryvej 19 5, Dybvad af 15. 

maj 2012  

Ejendommens ejer har påklaget kommunens afgørelse 25. oktober 2011, 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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hvori der er meddelt afslag til plantning af energiafgrøder på en del af 

ejendommen 

                                                                  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 25. oktober 2011, idet nævnet ikke finder, at der 

forligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation 

  

• Indretning af spillehal i forbindelse med butik/kio sk, Trafikcenter 

Sæby Syd 1A af 15. maj 2012  

Ansøger har påklaget kommunens afgørelse af 17. marts 2012, hvori der er 

meddelt afslag på ansøgning til indretning af spillehal med højst 20 

spilleautomater.  

                                                                  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 17. marts 2012, idet 

ansøgningen ikke er i overensstemmelse med 

anvendelsesbestemmelserne i lokalplanens § 3 

  

• Fastholdelse af § 3 arealer på Røllenvej 23, Sæby a f 15. maj 2012  

Lodsejers repræsentant har påklaget kommunens afgørelse af 21. 

november 2011, hvori der er meddelt, at areal F på ejendommen er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 nr. 4 som overdrev  

                                                                  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse om, at areal F er beskyttet som overdrev 

  

• § 3 registrering af et beskyttet overdrev på ejendo mmen Hestevangvej 

14, Frederikshavn af 16. maj 2012  

Ejers rådgiver har påklaget kommunens afgørelse af 15. april 2011, hvori 

der er registreret et areal på ejendommen som beskyttet overdrev. 

                                                                  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Frederikshavn Kommunes 

afgørelse, om at et areal på ejendommen er beskyttet som 

overdrev  

  

• Terrænændringer inden for Damsted Klitfredning i Fr ederikshavn 

Kommune af 16. maj 2012  

En nabos rådgiver har klaget over Frederikshavn Kommunes mangelfulde 

tilsyn med og manglende fysiske lovliggørelse af en ulovlig påfyldning.  

                                                                  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke behandle klagen, idet klager 

ikke er klageberettiget. Beboere i området, som ikke er ansøgere, 

er ikke klageberettigede i relation til afgørelser efter 
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naturbeskyttelseslovens bestemmelser 

  

• Meddelelse af dispensation fra en lokalplanbestemme lse om 

sæsonåbningstid for et legeland beliggende Bådhusve j, Jerup af 16. 

maj 2012  

En række omboende uden for lokalplanområdet har påklaget kommunens 

afgørelse af 8. juni 2011 om en tidsbegrænset dispensation fra en 

lokalplanbestemmelse om sæsonåbningstid for et legeland på 

ejendommen.  

                                                                  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse idet kommunen kan 

dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen 

ikke er i strid med lokalplanens principper  

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

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til efterretning. 

Fraværende: Paul Rode Andersen. 
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29. Endelig vedtagelse lokalplan SAE.B.07.02.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.08 - Boligbebyggelse ved 

Østkystvejen, Voerså 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag SAE.B.07.02.01 og kommuneplantillæg nr. 09.08 for 

boligbebyggelse ved Østkystvejen, Voerså har været udsendt i offentlig høring i 

perioden fra 11. april 2012 til 6. juni 2012. 

  

Planen omfatter, at et landzoneareal som tilgrænser Voerså by, skal overføres til 

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

lokalplanforslag for området.  

  

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

ubebygget frijord. 

  

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

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Kommuneplanens rammer og der er derfor 

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

byzone med en anvendelse til boligområde. 

  

Der er ikke kommet indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget i 

høringsperioden.  

 
Miljømæssige konsekvenser  
Lokalplanforslaget er blevet miljøscreenet og der er ikke indkommet påklage af 

kommunens afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes. 

 
Indstilling  

Plan- og miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 

SAE.B.07.02.01 og kommuneplantillæg nr. 09.08 - Boligbebyggelse - ved 

Østkystvejen, Voerså, vedtages endeligt. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

- Endelig Kommuneplantillæg 09.08. PMU 120612.pdf (dok.nr.58748/12) 

- Endelig Lokalplan SAE-B-07-02-01. Boligbebyggelse ved Østkystvejen Voerså. PMU 

120612.pdf (dok.nr.58747/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7101 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

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

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


