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1. Forslag til Spildevandsplan 2012-2015 for Freder ikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 er der udarbejdet forslag til 

Spildevandsplan 2012-2015 for Frederikshavn Kommune. Udarbejdelsen 

af planen er sket i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og 

Frederikshavn Spildevand A/S. 

  

Spildevandsplanen er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre 

eksisterende spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere 

Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner. Spildevandsplanen 

indeholder følgende elementer: 

  

�  Målsætninger for spildevandshåndteringen 

�  Gennemførelse af renseanlægsstrategi 

�  Udbygning og fornyelse af kloaksystemet 

�  Slamhåndtering 

�  Spildevandsrensning i det åbne land 

�  Administrative forhold 

�  Budget- og tidsplan for anlægsprojekter 

  

Målsætningerne for spildevandsplanen har været behandlet i Plan- og 

Miljøudvalget den 8. september 2009. Målsætninger for Lyngså 

sommerhusområde er udgået, idet nye undersøgelser har påvist, at 

forureningsproblemerne ikke skyldes udledninger fra 

sommerhusområdet, men blandt andet skyldes kreaturer i oplandet. 

  

Spildevandsplanen er opdateret med de planlagte tiltag frem til 2015. De 

vigtigste ændringer er ændringer i kloakeringsprincipper for dele af 

Frederikshavn, Sæby, Skagen, Ravnshøj og Skærum. De nærmere 

områder fremgår af bilag og elektroniske kort. 

  

Spildevandsplanen muliggør kloakering af ca. 1.200 ha nye 

kloakområder.  

  

Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak 2010-2015 er 

indarbejdet i planen. Vandplanen har betydet, at der skal stilles krav om 

forbedret spildevandsrensning i yderligere tre vandløbsoplande i det 

åbne land. Desuden lægges der op til skærpede krav til etablering af 

bassiner i forbindelse med regnvandsudledninger. 

  

Der er kommet nye data for badevand i Frederikshavn Kommune. De 

nye data viser en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til tidligere. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/794 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Således er der 18 badevandsstationer med udmærket kvalitet, to 

stationer med god kvalitet og en station med tilfredsstillende kvalitet. 

Der er ingen badevandsstationer med ringe kvalitet. Der vil være blå flag 

på alle 13 blå flag stationer i 2012.  

  

I indeværende spildevandsplan ønskes en række grøfter i Skagen 

nedklassificeret som offentlige kloakanlæg. Grøfterne har status som 

vandløb, men fungerer udelukkende som kloakgrøfter. Med offentlige 

kloakanlæg forstås kloakanlæg, som Frederikshavn Spildevand A/S ejer 

og forestår driften af. 

  

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og har vurderet, at 

planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en 

miljøvurdering. Dette begrundes med, at der kun er foretaget mindre 

ændringer i forhold til de eksisterende spildevandsplaner, og at 

ændringerne ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Se bilag. 

  

Spildevandsplanen medfører samlede investeringer for godt 60 mio. kr. 

årligt. 

  

Forslaget til Spildevandsplan 2012-2015 for Frederikshavn Kommune 

skal forelægges byrådet inden det fremlægges i offentlig høring i 

minimum otte uger. Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være 

mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, 

interesseorganisationer m.fl. til forslaget. 

Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det 

endelige indhold af Spildevandsplan 2012-2015. Byrådets vedtagelse kan 

ikke ankes til anden administrativ myndighed. 

  

Forslaget til spildevandsplan har været forelagt bestyrelsen for 

Frederikshavn Spildevand A/S den 26. juni 2012. Bestyrelsen anbefaler, 

at forslaget sendes videre til behandling ved Frederikshavn Kommune. 

Se bilag. 

  

I forslag til spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et 

private spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af 

spildevandsanlæggene på de respektive ejendomme. Det drejer sig om 

et område ved Hjørringvej 142-144, 9900 Frederikshavn - 

Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for 

spildevandslauget er vedlagt. 

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

anbefaler økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan 2012-2015 
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udsendes i offentlig høring i 8 uger. 

På grund af kort-bilagenes omfang sendes de kun elektronisk.  

Se link: http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli 2012 (dok.nr.82122/12) 

Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan (dok.nr.83328/12) 

Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf (dok.nr.81995/12) 

Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.76066/12) 
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2. Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Bræ nding, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved 

Kvissel Brænding afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 

29.august 2012 til onsdag den 26.september 2012. 

  

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte 

debatoplæg til offentliggørelse på www.frederikshavn.dk, udsendelse samt 

udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 

2012 til onsdag den 26.september 2012 

2. vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til 

interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres 

tilgængelig på www.frederikshavn.dk 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles 

vindmøller i området. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf (dok.nr.75870/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/311 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU 
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3. Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd fo r 

Understed 

 

Sagsfremstilling  

Flere borgere har henvendt sig til Center for Teknik og Miljø med bemærkning om, 

at stedbetegnelsen Tamholt er ukendt for de fleste. Derfor foreslår Center for 

Teknik og Miljø, at det konkrete vindmølleprojekt fremover betegnes ”Tamholt. syd 

for Understed”. Området er identisk med det område, der i vindmølletemaplanen 

hedder Tamholt. 

  

Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller 

Tamholt, syd for Understed afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag 

den 29. august 2012 til onsdag den 26. september 2012. 

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte 

debatoplæg til offentliggørelse på www.frederikshavn.dk, udsendelse samt 

udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 

2012 til onsdag den 26.september 2012 

2. vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til 

interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres 

tilgængelig på www.frederikshavn.dk 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles 

vindmøller i området. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Debatoplæg 17072012.pdf (dok.nr.77383/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/7327 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU 
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4. Forslag til lokalplan SAE.T.14.02.01 og VVM rede gørelse - 

Vindmøller ved Højstrup 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2. november 2010 at igangsætte 

planlægningen for udskiftningen af 4 eksisterende vindmøller med 3-4 nye større 

vindmøller i området Vangkær/Højstrup. Der blev efterfølgende afholdt 

foroffentlighedsfase i perioden 5.januar til 19.januar 2011. I foroffentlighedsfasen 

indkom blandt andet bemærkninger fra borgere i området omhandlende de visuelle 

indtryk, støj, skygge og værditab. Bemærkningerne blev taget til efterretning og det 

blev påpeget, at man i den videre planproces ville foretage nærmere beregninger 

og vurderinger. På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 1.februar 

2011 at fortsætte planlægningen for vindmøller. 

  

Sideløbende udarbejdedes vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune, 

hvor området ved Højstrup indgik som rammeområde. Denne blev endeligt 

vedtaget af byrådet d. 21.december 2011. 

  

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende 

VVM redegørelse og miljøvurdering for en konkret opstilling af vindmøller ved 

Højstrup. Dette materiale fremlægges til udvalgsbehandling med henblik på 

igangsættelse af offentlighedsfasen. 

  

Forslaget til lokalplanen muliggør, at der kan opføres min. 3 og maks 4 vindmøller 

med en totalhøjde på op til 130 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, 

teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via 

Lendumvej og Højstrupvej.  

  

Nedtagning af de fire eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det 

ønskede projekt. 

  

Lokalplanen og kommuneplantillægget sikrer at retningslinjerne for 

vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune overholdes, herunder 

opstillingsmønster og møllernes udseende. 

  

VVM redegørelsen og miljøvurderingen belyser anlæggets virkninger på miljøet, 

herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af 

møllernes opførelse samt støj og skyggepåvirkninger.  

  

Det vurderes, at etablering og drift kan ske uden påvirkning af det beskyttede 

naturområde, der gennemskærer vindmøllerækken. Det vurderes desuden, at 

projektet ikke medfører påvirkning af særligt beskyttede dyre og plantearter i 

området.  

Den visuelle påvirkning i området er belyst via visualiseringer fra nabobebyggelser 

samt offentligt befærdede arealer. 

Det vurderes, at projektet kan overholde bekendtgørelse om støj fra vindmøller i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/8940 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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forhold til det åbne land, støjfølsomme arealer samt lavfrekvent støj. Dette forhold 

sikres ved vilkår i den kommende VVM-tilladelse, der udarbejdes efter endelig 

vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. 

I VVM-tilladelsen stilles desuden vilkår om at ingen nabo ved driften af 

vindmøllerne må udsættes for mere end 10 timers skyggekast fra 

vindmøllevingerne om året.  

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T.14.02.01, 

forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.27 samt tilhørende VVM redegørelse og 

miljøvurdering for vindmøller ved Højstrup udsendes i offentlighedsfase 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_12-07-2012 final small.pdf (dok.nr.82564/12) 

VVM_Højstrup_v2_12-07-2012 final small.pdf (dok.nr.82563/12) 
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE.10.35.02 - 

Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2012, at en lokalplan for dette 

område skulle have som forudsætning, at der ikke var vejadgang mod Abildvej 

samt at der udlægges byggefelter mod vest med en maks. højde på 10,5 m. 

  

Teknik- og Miljøcenter har derpå fra bygherres rådgiver modtaget et revideret 

lokalplanforslag, som er overensstemmende med udvalgsbeslutningen.  

Et 35 m bredt areal mod boligområdet mod øst friholdes for bebyggelse. 

Baggrunden herfor et skabe luft mellem fremtidigt byggeri og naboer mod øst. Der 

skal desuden etableres en 5 m bred beplantet støjvold langs lokalplanområdets 

østgrænse. Volden skal gives en højde på 2-3 m. Den nordligste del af 

lokalplanområdet, som muliggjorde vejadgangen til Abildvej, er udtaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Lokalplan FRE.CE.10.35.02 

– Centerområde ved Flade Engvej samt kommuneplantillæg nr. 09.21 vedtages 

endeligt i overensstemmelse med Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 

2012 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Lokalplan FRE.CE.10.35.02 (PMU16.08.12).pdf (dok.nr.75564/12) 

Kommuneplantillæg 09.21(PMU16.08.12).pdf (dok.nr.75563/12) 

PMU 06.03.12.pdf (dok.nr.75633/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10523 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H.01.01.01 f or Sæby 

Havn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag SAE.H.01.01.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.32 for Sæby 

Havn har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj 

2012. 

  

Lokalplanområdet omfatter havneområdet på Sæby Havn. Området afgrænses 

mod nord-øst af havet, mod nord-vest af Sæby Å, mod syd-vest af hhv. åben/lav 

boligbebyggelse og etageboliger samt mod syd-øst af havnens indsejlingsbassin 

mv. og parkeringsareal på den sydligste del af havnen. Hele lokalplanområdet er 

beliggende i byzone. 

  

Lokalplanen omdanner hele området til havnerelaterede formål, herunder bl.a. 

serviceerhverv, butikker, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede funktioner 

som udstilling, restaurant, café og torvemarked. 

  

Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.32, som blandt andet udvider 

det eksisterende område til detailhandelsbutikker på havnen til at omfatte hele 

lokalplanområdet.  

  

Der er indsendt 19 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i 

indsigelsesnotat af juli 2012. Indsigelserne omhandler hovedsageligt 

bygningshøjde, bygningers udformning, bygningers placering, anvendelse af 

bygninger, vinteropbevaring af både samt trafik/parkering.  

  

Angående bygningshøjde samt etageantal indeholder lokalplanen stort set ingen 

ændringer i forhold til de nugældende lokalplaner for området. Værftsgrunden er i 

dag omfattet af lokalplan 4.76.0, som åbner mulighed for at bygge i op til 8,5 

meters højde, ligesom den nye lokalplan for området. Området ved den tidl. DLG-

bygning (Havnen 12) er i dag omfattet af lokalplan 4.90.0, hvor der åbnes mulighed 

for at bygge i op til 10,5 meters højde, ligeledes som i den nye lokalplan. Den 

resterende del af lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan 4.66.0. Her 

åbnes der i dag mulighed for at bygge i 2 etager og 8,5 meter for den del, som er 

omfattet af den nye lokalplan. I forhold til dette indeholder den nye lokalplan en 

mindre begrænsning, idet området ved Café Smeden og Klostergydens Fisk nu kun 

må bebygges i 1½ etage.  

  

Indsigelserne har givet anledning til enkelte mindre ændringer i forhold til det 

fremlagte planforslag. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet en rettelse 

under afsnit om naturbeskyttelse, som oplyser om at realisering af den del af 

lokalplanens område, som ligger inden for åbeskyttelseslinien, forudsætter at der 

meddeles dispensation fra beskyttelseslinien. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5461 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 16. august 2012 Side 17 af 98 

 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.H.01.01.01 for Sæby 

Havn og kommuneplantillæg nr. 09.32 vedtages endeligt med de ændringer, der er 

foreslået i indsigelsesnotat af juli 2012 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

LP.SAE.H.01.01.01. (PMU16.08.12)indd.pdf (dok.nr.75691/12) 

KPT.09.32. (PMU16.08.12)indd.pdf (dok.nr.75694/12) 

Indsigelsesnotat lp SAE H 01 01 01.pdf (dok.nr.82540/12) 
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7. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.11.28.01 -  

Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg  nr. 

09.42, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til 

offentlig debat i perioden fra den 16. maj - 11. juli 2012, hvilket har givet anledning 

til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af vedlagte indsigelsesnotat af 

august 2012. 

  

Lokalplanområdet omfatter adressen Suensonsvej 1. Grundens areal er på 4.029 

m2 og beliggende i et boligområde ret over for den nye Nordstjerneskolen. Arealet 

huser i dag vuggestuen Storkereden. Vuggestuen flytter til nyetableret institution på 

Peter Wessels Vej og arealet ligger således frit til ny anvendelse.  

  

I den offentlige høringsperiode har der været afholdt møde med Frederikshavn 

Boligforening afd. 7 og 11, som, hvis projektet gennemføres, vil blive den nye 

døgninstitutions nærmeste naboer. På mødet var der en indbyrdes forståelse 

mellem boligforening og Frederikshavn Kommune om, at man vil hinanden det 

bedste og at et tæt samarbejde mellem den nye døgninstitution og boligforeningen 

vil være gavnligt. Se endvidere indsigelsesnotat. 

  

Der er modtaget 2 indsigelser og bemærkninger.  

De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn: 

• Bekymring for hvilke børn og unge der skal bo på døgninstitutionen og 

hvad det vil betyde for trygheden i området 

• Forbehold overfor misbrugere, kriminelle, adfærdsvanskelige og aggressive 

beboere 

• På nuværende tidspunkt generelt positive overfor den påtænkte 

døgninstitution og dens beboere 

  

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til lokalplanforslaget på baggrund af de 

indkomne bemærkninger. 

  

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 09.42, som sikrer områdets anvendelse til 

offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder døgninstitution. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan FRE.O.11.28.01 

Døgninstitution, Suensonsvej samt Kommuneplantillæg nr. 09.42 vedtages endeligt 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9030 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf (dok.nr.81045/12) 

LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81011/12) 

KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81010/12) 
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8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område  på 

Lindevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 

børnehaven Mattisborgen og Skagen Ældreboligselskab afdeling 2´s ældreboliger 

på Lindevej, Skagen. Området er i dag udlagt til naturgas.  

  

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, § 7, stk. 2 er det tilladt at 

ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også 

konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det 

samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold 

ikke forrykkes væsentligt. 

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. § 23 i nævnte 

bekendtgørelse. 

  

Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget 

Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der 

er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget. 

Projektforslaget er derfor i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens 

brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til undersøge mulighederne 

for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være 

samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster 

forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme. 

 
Planmæssige konsekvenser  
I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt 

naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes 

på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes. HMN 

Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende 

naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at 

konvertere til fjernvarme 

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

indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3660 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag  

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Børnehaven Mattisborgen m. fl. - Projektforslag for 

fjernvarmeforsyning af børnehave og ældreboliger ved Lindevej.pdf (dok.nr.61243/12) 
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9. Ændring af planbestemmelser for projekt Skagen 

Nordstrand, igangsætning af ny planlægning 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af området har anmodet om, at der igangsættes en planproces med henblik 

på at ændre anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 217-B fra ”helårsbeboelse” til 

”boligformål”. 

  

Formålet med ændringen er primært, at der så efterfølgende er muligt at sælge 

huse til feriefonde. 

Erfaringsmæssigt er feriefondshuse udlejet store dele af året, også udenfor den 

normale sæson. Dette vil kunne medvirke til at styrke handelslivet og de lokale 

håndværkere i Skagen, ligesom feriefonde vil efterspørge en lang række 

serviceydelser. 

  

Ansøger forventer, at den meddelte § 3 dispensation fra naturbeskyttelsesloven 

kan videreføres, da der er meddelt byggetilladelse og støbt sokler til alle boliger 

indenfor lokalplanens område. 

  

Plan- og Miljøudvalget behandlede en tilsvarende ansøgning på mødet den 6. 

december 2011. Udvalget besluttede, at sagen skulle afvente Masterplanen for 

Skagen. Kopi af protokollat vedlagt dagsordenen. 

  

Masterplan Skagen 2012 blev præcenteret for Plan- og Miljøudvalget på mødet den 

8. maj 2012. 

  

Skagen Nordstrand er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.06.12 og 

omfattet af lokalplan SKA.217.B. 

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben-

lav og tæt-lav bebyggelse. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen, dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Lov om planlægning § 5 b stk. 1 pkt.3 gælder det for planlægning i 

kystnærhedszonen, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder (ej heller 

sommerhuse på højkant). 

Jf. samme lovs § 5 a stk.3 er kystnærhedszonen defineret som værende 

landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Af Masterplan Skagen 2012 fremgår under afsnittet Bolig og bomiljø, at anvendelse 

af boligerne i Skagen samlet set skal understøtte attraktiviteten for indbyggere, 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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beboere og gæster ved at skabe en afbalanceret vægtning mellem 

bosætningsmuligheder og bomuligheder. Skagen skal kunne tilgodese 

indbyggernes interesser og skabe plads til beboere og gæster ved at tydeliggøre, 

at nogle boligområder fortsat skal fastholdes til helårsområder, mens andre 

områder skal kunne anvendes til boligformål uden krav om helårsanvendelse. 

Af det tilhørende kortbilag fremgår, at Skagen Nordstrand er tænkt som et område 

til boligformål. 

  

Skagen Nordstrand er med vedtagelse af lokalplan SKA.217.B overført til byzone. 

For de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i 

samspil med kystlandskabet, gælder alene bestemmelserne om dokumentation om 

bebyggelsens påvirkning af kysten visuelt. 

  

Der er således intet i Lov om planlægning, der umiddelbart hindrer, at anvendelsen 

ændres til ”boligformål” gennem ny planlægning. 

  

I oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013 står under 

statslige mål for turisme og ferie- og fritidsanlæg anført ”Det er et mål, at 

deltidsbosætning i eksisterende helårsboliger i områder præget af fraflytning og 

med ringe efterspørgsel efter helårsboliger, kan modvirke tomme boliger”.  

Intentionen bag Materplan Skagen 2012 vedrørende Bolig og bomiljø er helt i tråd 

med de statslige mål for området. 

  

Deltidsbosætning og også anvendelsen feriebolig er en umiddelbar mulighed, hvis 

anvendelsen i en lokalplan er boligformål uden præcisering af boligformen. En 

sådan anvendelse betyder, at virksomheders feriefonde og tilsvarende har 

mulighed for at erhverve en bolig (feriebolig). 

  

Ændret anvendelse til boligformål for bebyggelsen Skagen Nordstrand betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan.  Bestemmelserne i den nuværende lokalplan 

vedrørende bebyggelsens omfang, placering, ydre fremtræden samt krav til friareal 

og parkering forudsættes videreført i den nye lokalplan. 

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

1. der igangsættes ny planlægning for Skagen Nordstrand med henblik på 

anvendelses bestemmelsen ændres fra helårsbolig til bolig. 

2. ansøger forestår udarbejdelse af det nye plangrundlag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes, idet det ved udvalgets beslutning præciseres at formålet 

alene er at ændre anvendelsesbestemmelsen fra helårsbolig til bolig. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.126780/11) 
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Anmodning om ændret planlægning.pdf (dok.nr.81778/12) 
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10. Forespørgsel om nedlæggelse af hotelpligten Nie ls 

Skiverens Gaard, Niels Skiverens Vej 1, Skiveren 

 

Sagsfremstilling  

Formand for ejerforeningen Niels Skiverens Gaard forespørger om mulighed for at 

nedlægge hotelpligten på de 15 ejerlejligheder, ejendommen omfatter. Som 

begrundelse anføres, at ferielejligheder med hotelpligt er meget vanskelige af få 

belånt i dag og dermed vanskelige af sælge. 

  

Niels Skivens Gaard består af den gamle Skiveren Kro ombygget til 5 

ferielejligheder i perioden 1991 til 2001 og 2 bygninger opført i 1986 med 

henholdsvis 4 og 6 ferielejligheder. Endvidere er der i den gamle krobygning et 

mindre forsamlingslokale. De enkelte ferielejligheder har et areal på ca. 80 m2, hver 

med 2 dobbeltværelser. 

  

Niels Skiverens Gård er beliggende i kommuneplanens område SKA.F.11.06 og 

omfattet af lokalplan SKA.180-L. 

Heraf fremgår, at der er tale om et fritidsområde i landzone. Lokalplanen 

forbeholder anvendelsen til hotelformål. Der må højst indrettes 100 sengepladser 

på hotellet. Højst 50 % af værelseskapaciteten af den del af hotellet, der var 

indrettet til hotelvirksomhed før 01.01.1988, må anvendes til timeshare. 

Lokalplanen er godkendt i 2002 med henblik på at muliggøre en udvidelse. Hotellet, 

som det fremtræder i dag, har eksisteret som feriehotel siden midt i 1980-erne. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Lov om planlægning § 5 b stk.1 pkt.3 gælder det for planlægning i 

kystnærhedszonen, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder (ej heller 

sommerhuse på højkant). 

Jf. samme lovs § 5 a stk.3 er kystnærhedszonen defineret som værende 

landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål indenfor 

kystnærhedszonen eller de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

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

Frederikshavn. 

  

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

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

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

turisters behov. 
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Jf. skema til retningslinje 4.2.8 har Niels Skiverens Gaard en kapacitet på 44 

sengepladser. 

  

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

problematikken nedlæggelse af hotelkapacitet, men har videreført 

regionplanretningslinjen fra Regionplan 2005 i uændret form. 

Med byrådets efterfølgende godkendelse af Turismeredegørelsen er retningslinje 

4.2.9 fastholdt for så vidt kystnærhedszonen idet, der anføres, at ”Hoteller og 

lignende overnatningsvirksomhed i kystnærhedszonen skal som udgangspunkt 

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

anvendelsen overgår til private ferielejligheder”. 

  

De meget restriktive bestemmelser for fastholdelse af kystnære overnatningsanlæg 

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

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

og den naturlige offentlige adgang til hotel og kyst forsvinder. Konkret vil den 

offentlige adgang til kysten være uændret, da hotellet ligger ca. 500 meter bag 

Skagerrakkysten. 

  

Med gældende lokalplanbestemmelser er det muligt at lade mindre del af 

hotellejlighederne overgå til timeshare, konkret 50 % af de 10 lejligheder fra 1986. 

Med denne bestemmelse er der åbnet op for, at hotelpligten kan nedlægges på 5 

hotellejligheder. 

  

Det er fagcenterets vurdering at nedlæggelse af hotelpligten udover det gældende 

lokalplan muliggør og indrette ferielejligheder/boliger vil være i strid med planlovens 

restriktive bestemmelser om udlæg af nye sommerhusområder. 

Endvidere er det fagcenterets vurdering, at det er væsentligt at fastholde 

hotelpligten på dette sted henseende til at gældende lokalplan 

giverudviklingsmuligheder. Nyt arealudlæg til hotel med tilsvarende unik 

beliggenhed vurderes overordentlig vanskeligt, hvis ikke umuligt. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at hotelpligten for Niels 

Skivens Gaard ønskes fastholdt, dog således, at gældende lokalplans mulighed for 

anvendelse til timeshare kan realiseres 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

Oversigtskort, luftfoto 2010.pdf (dok.nr.81763/12) 
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Ansøgning om ophævelse af hotelpligt for ferielejligheder (dok.nr.66865/12) 
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11. Ophævelse af hotelpligt Tuxenparken 1, Skagen -  

genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget behandlede den 8. november 2011 sag om ophævelse af 

hotelpligten på Tuxenparken. Udvalget besluttede, at der meddeles afslag på 

ansøgning om nedlæggelse af hotelpligten både helt eller delvist for Hotel 

Tuxenparken, Skagen. Der henvises til udbudsvilkårene. 

  

Udvalgets beslutning har resulteret i en respons fra ejers advokat. Advokaten 

henviser til tidligere meddelte tilladelser til helt eller delvis nedlæggelse af 

hotelpligten dels Hotel Lille Nord og dels Krøyer´s Gl. Skagen og dermed 

proportionalitetsprincippet. 

  

Endvidere er det advokatens opfattelse, at ophævelse af hotelpligten ikke kan 

antages at være en fravigelse af udbudsvilkårene. Af Skagen Kommune Teknik- og 

Miljøudvalgets indstillingsnotat af 19. december 2005 fremgår, at tilbuddet bestod 

af 45-55 ferielejligheder og hertil et hotel med ca. 20 værelser, reception, kontorer, 

restaurant og morgenmadskøkken samt wellnessfaciliteter på ca. 1300 m2. Dette 

tilbud blev antaget af den daværende Skagen Kommune, hvorfor nuværende ejer 

(køber) har krav på også at kunne udføre projektet i henhold til tilbuddet.  

  

Advokaten anfører, at fastholdelse af hotelpligten for lokalplanens delområde 2 

med 20 hotellejligheder med tilhørende fællesfaciliteter i form af reception, 

morgenmadsrestaurant, wellnessområde mv. vurderes tilstrækkeligt til at 

efterkomme byrådets ønske om tilstrækkelig udbud af hotelværelser til 

offentligheden. 

  

Ejendommen Tuxenparken 1 er beliggende i kommuneplanens område 

SKA.F.05.03 og omfattet af lokalplan SKA.229-C. 

Af kommuneplanen fremgår, at ejendommen er udlagt til fritidsområde med 

anvendelsen hotel. 

Af lokalplanen fremgår, at ejendommen skal anvendes til hotelformål dvs. 

erhvervsmæssig drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med 

mulighed for servering. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Lov om planlægning § 5 b stk.1 pkt.3 gælder det for planlægning i 

kystnærhedszonen, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder (ej heller 

sommerhuse på højkant). 

Jf. samme lovs § 5 a stk.3 er kystnærhedszonen defineret som værende 
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landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne. 

 
Planmæssige konsekvenser  
I efteråret 2005 udbyder Skagen Kommune det gamle kaserneareal i offentligt 

udbud. Af udbudsmaterialet fremgår, at ”Den fremtidige anvendelse skal være til 

byferiekoncept, hotel-/kurstedsformål, kursus/konferencecenter eller lignende 

formål”. I udbudsmaterialet nævnes intet om hotelpligt. 

  

I skødet i forbindelse med salg er anført ”ejendommen skal fremtidig anvendes til 

ferie- og kongreshotel med ferielejligheder samt hotel med værelser, reception, 

kontorer, restaurant og køkken samt wellnessfaciliteter”. 

  

Opfattelsen af, at der ikke var tænkt hotelpligt for hele projektet understøttes af, at 

det efterfølgende udarbejdede lokalplanforslag havde til formål at sikre områdets 

fremtidige anvendelse til hotel- og feriebebyggelse. Af 

anvendelsesbestemmelserne fremgik, at delområde 1 udlægges til ferieboliger i 

byzone. Ferieboligerne kan anvendes hele året uden bopælspligt. Og delområde 2 

til hotelvirksomhed med værelser, hotellejligheder, morgenmadsrestaurant mv. 

Konkret 71 ferieboliger og centerbygning med svimmingpool og wellness, 

morgenmadscafe og 20 hotellejligheder.  

  

Nordjyllands Amt nedlægger veto mod dette lokalplanforslag og forslaget ændres 

således, at hele projektet er omfattet af hotelpligten.   

  

Nedlæggelse af hotelpligten for Hotel Tuxenparken er juridisk vurderet ikke at være 

i strid med det af Skagen Kommune udarbejdede udbudsgrundlag fra efteråret 

2005. 

  

Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer indenfor kystnærhedszonen og de 

kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til hoteldrift eller lignende 

virksomhed. Undtaget herfra er arealer til hoteller i Frederikshavn. 

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

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

  

De meget restriktive bestemmelser for at fastholdelse af kystnære 

overnatningsanlæg er begrundet i ønske om at sikre den brede befolkning adgang 

til ferieoplevelser. Overgår et sådant anlæg/hotel til ferieboliger risikerer området at 

få privat karakter og den naturlige adgang til hotel og kyst forsvinder. 

  

Det planlagte Hotel Tuxenparken er beliggende i den nordøstlige del af Skagen by 

midt i fuldt udbygget boligområde. Ændring af hotellet helt eller delvist til 

ferieboliger, vil ikke med en sådan beliggenhed stride mod intentionen bag 

retningslinje 4.2.9. 

  

Skagenområdet har aktuelt tilstrækkelig med overnatningskapacitet, og der 

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

sengepladser på byens hoteller. 
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Tuxenparken er i kommuneplanen udlagt til fritidsområde i form af hotel dvs. 

området allerede er fastlagt til fritidsformål.  

Tuxenparken er kystnær byzone, og der er således intet i Lov om planlægning, der 

umiddelbart hindrer, at hotelpligten nedlægges helt eller delvist og anvendelsen 

ændres til ferieboliger med tilhørende faciliteter. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at hotelferielejlighederne indrettet som 1½ etages 

lejligheder beliggende i selvstændige bygninger umiddelbart er egnet til 

anvendelsen ferieboliger. Hotelferielejlighederne beliggende i centerbygningen har 

grundet beliggenheden mere karakter af hotel og naturlig at bibeholde som sådan. 

Der er her 20 lejligheder med hver 2 dobbeltværelser, en kapacitet på 80 

sengepladser. Derved bibeholdes en betragtelig kapacitet til sikring af fremtidig 

udbud af hotelværelser. 

  

Arealets størrelse muliggør, at der til hver lejlighed kan anlægges min. 1½ 

parkeringsplads og terrasse samt større samlet friareal til aktivitet, ophold mv. 

  

Nedlæggelse af hotelpligten for dele af hotellet betinger kommuneplantillæg og 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. det principielt godkendes, at hotelpligten nedlægges for Hotel Tuxenparken 

delområde 1 med henblik på anvendelsen ferieboliger. 

2. ny lokalplan med henblik på realisering heraf igangsættes snarest 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingerne tiltrædes, således at ny lokalplanprocedure igangsættes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.81960/12) 

Ansøgning om ophævelse af hotelpligt (dok.nr.47312/12) 

Rev. situationsplan Tuxenparken marts 2012.pdf (dok.nr.82351/12) 

Illustrationsplan fra gældende lokalplan.pdf (dok.nr.82359/12) 
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12. Forslag til Råstofplan 2012 i supplerende hørin g 

 

Sagsfremstilling  

Region Nordjylland har sendt forslag til Råstofplan 2012 i supplerende offentlig 

høring med høringsfrist den 24. august 2012. Råstofplanen fastlægger de 

overordnede retningslinier for råstofindvinding i Region Nordjylland indenfor 

planperioden 2012 – 2023. Råstofplanen revideres hvert 4. år. Råstofplanen kan 

ses i sin fulde længde på: www.rn.dk/RegionalUdvikling/Raastoffer/ 

Regionsrådet sendte i januar forslaget til Råstofplan 2012 i høring i perioden fra 

den 9. januar til den 9. marts 2012. I høringsperioden kom der over 100 

bemærkninger samt forslaget om yderligere udlæg af nye graveområder. 

Dette har resulteret i en revideret udgave af forslaget til Råstofplan 2012, som nu 

sendes i supplerende høring.  

Indenfor Frederikshavn Kommune foreslår Regionsrådet at reducere det nye 

råstofområde ved Gærum på grund af områdets beliggenhed umiddelbart op ad 

natura2000 område. Den nye afgrænsning kan ses på vedlagte bilag.  

Der er i høringsperioden ligeledes gjort massiv indsigelse fra naboer og borgere i 

Gærum. 

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

Hvis kommunen modtager en ansøgning om råstofindvinding indenfor et område 

udlagt til graveområde i den regionale råstofplan, er kommunen derfor forpligtet til, 

at meddele tilladelse til råstofindvinding, dog under hensyntagen til særlige 

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

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Frederikshavn Kommune 

sender et høringssvar uden bemærkninger, dvs. kommunen bifalder det reducerede 

graveområde ved Gærum i Region Nordjyllands Råstofplan 2012 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

gærum_1.pdf (dok.nr.75093/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/332 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sili 

 Besl. komp: PMU 
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13. Høringssvar til Energistyrelsen vedr. kystnære havvindmøller 

nær Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Energistyrelsen har den 25. juni 2012 sendt et høringsbrev med svarfrist den 26. 

august 2012 angående screening af kystnære områder til havvindmøller. Alle partier i 

Folketinget på nær Liberal Alliance indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale, som 

bl.a. fastlægger en havmølleudbygning på 500 MW (ca. 100-165 møller) i kystnære 

områder inden 2020. I aftalen er det forudsat, at der gennemføres en screening for at 

finde de bedst egnede områder.  Denne screening har Energistyrelsen (m.fl.) nu 

gennemført, og havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede 

til opstilling af kystnære havvindmøller. Et af områderne ligger ud for Sæby og er på 

ca. 72 km2. Området ligger ca. 3 km fra kysten til 7 km fra kysten på en strækning ca. 

ud for Haldbjerg til Lyngså. Områdets afgrænsning ses i vedlagte kortbilag. Der er 

endnu ikke klarhed over, hvor mange vindmøller, der eventuelt skal opstilles i hvert af 

de udpegede områder, eller hvor høje de bliver. Screeningen er imidlertid udført for at 

placere mindre havmølleparker på under 200 MW i de mere kystnære områder op til 

20 km fra kysten. Det forventes, at størstedelen af de møller, der opstilles frem til 

2020, vil være op til 180 meter høje. Til sammenligning kan oplyses, at de 

eksisterende vindmøller på Frederikshavn Havn har en totalhøjde på 125 meter.  Hvis 

der opstilles 3 MW vindmøller, vil hver af disse kunne producere ca. 11-12 GWh årligt 

ifølge screeningsrapporten. 

  

Energistyrelsen har udarbejdet en visualiseringsrapport samt en strategisk 

miljøvurdering i forbindelse med screeningen.  I vedlagte bilag ses diverse 

visualiseringer af vindmøller i et åbent kystlandskab set fra kysten. Det er vanskeligt at 

vurdere den visuelle konsekvens af en eventuel havvindmøllepark ud for Sæby på 

baggrund af de vedlagte generelle visualiseringer. En eventuel VVM-redegørelse må 

forventes at indeholde mere konkrete visualiseringer. 

Al materiale fra Energistyrelsen kan ses i sin helhed på http://www.ens.dk/da-

DK/UndergrundOgForsyning/VedvarendeEnergi/Vindkraft/Havvindmoeller/Fremtidens%20havmoelleparker/Sider/Forside.aspx

  

Det bemærkes, at Energistyrelsen har givet tilladelse til yderligere 6 havvindmøller (ud 

over de 4 nuværende) ud for Frederikshavn Havn, hvoraf den første forventes opstillet 

i 2013-14. 

Projektet bør ses i sammenhæng med den igangværende planlægning for 

vindmølleområder på land. I tilfælde af, at alle ansøgte projekter på land 

gennemføres, så vil der blive opstillet vindmøller med en effekt på i alt 134 MW. 

Eksempelvis vil projektet i Tamholt bidrage med ca. 15 MW, Kvissel Brænding med 

ca. 6 MW og Gårdbo Sø med ca. 36 MW.  

Det bemærkes endvidere, at havvindmøller opstillet i udbud ikke i øjeblikket er 

omfattet af VE-loven, dvs. der gives ikke tilskud til lokale projekter på 88.000 kr. pr. 

opstillet MWh, og der er ikke mulighed for kompensation til lodsejere, hvis ejendom 

mister mere end 1 % i værdi. 

Center for Teknik og Miljø henviser til, at Frederikshavn Kommune hidtil har været 

positivt indstillet over for vindmøller på havet. Det foreslåede område for kystnære 

 
 Åben sag  
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havvindmøller ved Sæby må imidlertid forventes at få en væsentlig visuel betydning, 

som det ikke er muligt at vurdere, før der kommer et konkret projekt med konkrete 

visualiseringer. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sende vedlagte høringssvar til 

Energistyrelsen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes med det udleverede og reviderede høringssvar. 

Paul Rode Andersen tilkendegiver endvidere, at SF under alle omstændigheder 

ønsker, at der kan placeres havvindmøller i området. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Kort over udpeget havvindmølleområde ved Sæby.pdf (dok.nr.75031/12) 

Udpluk af visualiseringer.pdf (dok.nr.75034/12) 

Udkast til høringssvar v3.docx.pdf (dok.nr.83121/12) 
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14. Landzonetilladelse, tilbygning Frederikshavnsve j 149, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Frederikshavnvej 149, Frederikshavn søger Frederikshavn 

Kommune om tilladelse til en tilbygning på 6 m2 til eksisterende sommerhus. 

Tilbygningen skal benyttes som gang/vindfang. 

  

Ejendommen er registreret sommerhus beliggende i landzone. Sommerhuset er 

beliggende på lejet grund. På grunden ligger i alt 4 sommerhuse. Grunden er en 

del af en bygningsløs landbrugsejendom. Der er tinglyst samdriftsdeklaration på 

ejendommen. 

  

Sommerhusene er oprindeligt opført uden tilladelse og uden for område udlagt til 

formålet. Fredningsnævn og Nordjyllands Amt har tidligere lovliggjort 

sommerhusene, men samtidig pointeret, at der ikke kan ske udvidelse eller 

tilbygninger. 

  

Sommerhuset Frederikshavnvej 149 har et bebygget areal på 72 m2 hvoraf 56 m2 

er boligareal og 16 m2 er udestue. Derudover er der er udhus på 12 m2 og et udhus 

på 4 m2. 

  

Der er i 1998 søgt om tilladelse til en carport. Amtet afslog ansøgningen under 

henvisning til amtets ovenstående tilkendegivelse. 

  

I 2003 gav Frederikshavn Kommune tilladelse til tilbygning af 12 m2 udestue. I 

tilladelsen er der givet bemærkning om, at der fremover ikke kan forventes 

tilladelse til yderligere tilbygninger.  

  

De øvrige tre sommerhuse på grunden har i perioden 1997 – 1999 fået tilladelse af 

amtet til mindre tilbygninger.  

  

Sommerhuset ligger nabo til en erhvervsvirksomhed (minkfarm). Sommerhus og 

minkfarm virker uhensigtsmæssigt placeret i forhold til hinanden. 

  

Øst for sommerhuset, på den anden side af Frederikshavnvej ligger et 

sommerhusområde. Området er reguleret af lokalplan FRE.S.18.05.02. 

Lokalplanen er vedtaget 27. juni 2012. Sommerhusområdet er i lokalplanen 

benævnt sommerhusområde H. Område J i lokalplanen, beliggende syd for område 

H, er landzone, hvor der ligger flere fritidshuse. I lokalplanens § 8.8 står at 

fritidshuse beliggende i område J og markeret på bilag 3 kan opretholdes og 

udvides op til 5 m2 begrundet i sanitære forhold. De nærmest beliggende fritidshuse 

i område J, ligger i samme afstand til minkfarmen som Frederikshavnvej 149 og de 

øvrige tre sommerhuse på grunden.  

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5329 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tihj 

 Besl. komp: PMU 
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Juridiske konsekvenser  
Udvidelsen af bygningens boligareal kræver byggetilladelse og landzonetilladelse 

efter planlovens § 35, stk 1. 

  

Desuden skal jordbrugskommissionen give tilladelse, da den på ejendommen 

tinglyste samdriftsdeklaration, forbyder opførelse af nye bygninger på ejendommen 

uden jordbrugskommissionens tilladelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
I henhold til kommunens administrationspraksis for udvidelse af sommerhuse i 

landzone, gives som udgangspunkt tilladelse til udvidelse af boligarealet op til 

maksimalt 100 m2. Det ansøgte overskrider ikke denne grænse. 

  

I den konkrete sag er der dog tale om særlige forhold, idet sommerhuset som 

udgangspunkt er opført uden tilladelse og ligger uhensigtsmæssigt placeret uden 

for udpegede sommerhusområder. 

Sommerhuset er lovliggjort, på den betingelse, at der ikke må ske udvidelser eller 

tilbygninger til det. 

  

Alle fire sommerhuse på grunden har denne betingelse, men har alle en enkelt 

gang fået tilladelse til mindre udvidelser. Dette sommerhus har modtaget afslag på 

ansøgning om opførelse af en carport.  

  

Selv om der i dette tilfælde alene er tale om en lille udvidelse, må det forventes, at 

en tilladelse kan danne præcedens, således de øvrige tre sommerhuse på grunden 

vil forvente mulighed for yderligere udvidelse af sommerhusene. Det skal hertil 

bemærkes, at de øvrige tre huse på grunden er mindre. 

Frederikshavnvej 149 søges udvidet til et boligareal på 62 m2. De øvrige tre 

sommerhuse har boligarealer på henholdsvis 23 m2, 41 m2 og  44 m2. 

  

Kommunen har i Lokalplan FRE.S.18.05.02 vedtaget 27. juni 2012 angivet 

retningslinjer for fritidshuse beliggende i landzone i samme nærområde. En 

udvidelse som den ansøgte, ville kræve dispensation fra lokalplanen, såfremt 

udvidelsen var ansøgt til et af fritidshusene beliggende i landzone inden for 

lokalplanområdet. 

  

En tilladelse kunne derfor skabe forventning om dispensation til andre former for 

udvidelser af sommerhusene i lokalplan FRE.S.18.05.02, beliggende i område J, 

end den mulighed der er beskrevet i lokalplanens § 8.8, da deres planmæssige 

vilkår i øvrigt forekommer ens. 

  

Sommerhusene ligger som udgangspunkt uheldigt placeret, idet de er beliggende 

uden for områder planlagt til sommerhusbebyggelse, på en grund noteret med 

landbrugspligt, og tæt beliggende på en minkfarm. 

Jordbrugskommissionen har udtalt, at de normalt giver tilladelse til mindre 

udvidelser af denne slags sommerhuse, såfremt kommunen erklærer at de ønsker 

at tillade bebyggelsen. Jordbrugskommissionen har ikke haft den konkrete sag 

forelagt. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1. der meddeles afslag til den konkrete udvidelse af boligarealet fra 56 m2 til 

62 m2, idet Nordjyllands Amt tidligere har tilkendegivet, at der ikke kan 

forventes tilladelser til udvidelser/tilbygninger på sommerhuset og 

Frederikshavn Kommune i 2003 har gentaget denne betingelse i 

forbindelse med en tilladelse til en udestue  

2. udvalget tilkendegiver, at der i fremtiden ikke kan forventes tilladelser til 

udvidelser/tilbygninger af de fire sommerhuse på grunden, og 

administrationen bemyndiges til at meddele afslag og dispensationer til 

fremtidige ansøgninger fra de fire sommerhuse på grunden i 

overensstemmelse med denne tilkendegivelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

bilag.pdf (dok.nr.82206/12) 
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15. Benyttelse af området ved Stengrillens legeland , Jerup 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af klager fra omboende har Center for Teknik og Miljø, ved 

besigtigelse den 12. juli 2012, konstateret nogle forhold vedrørende indretning 

og benyttelse af området ved Stengrillens legeland, Bådhusvej 2-6, Jerup, som 

ikke vurderes, at være i overensstemmelse med lokalplanen for området 

(lokalplan nr. 01.09.01).  

Centeret har vurderet, at forlystelsen benævnt ”Super-Jumper” og forlystelsen 

benævnt ”Hoppeborg” har en højde, som overstiger den højdebegrænsning, som 

lokalplanen fastlægger for attraktioner og anlæg. Der er bilagt fotos, som viser de 

anførte forlystelser. 

Ejeren har efterfølgende oplyst, at ”Super-Jumper” har en højde på 7,0 m og 

”Hoppeborg” en højde på 6,5 m og ejeren har fremsendt 

dispensationsansøgning for overskridelse af lokalplanens højdebegrænsning på 

6,0 m, jf. lokalplanens § 7.2. Ejer oplyser, at ”Super-Jumper” har været opsat i 8 

år uden tidligere indsigelser. Ejeren har desuden oplyst, at det ikke er muligt at 

sænke konstruktionen. 

Det er Centerets vurdering, at en dispensation fra lokalplanens 

højdebegrænsning, jf. planens § 7.2, ikke vil stride mod planens principper og 

dermed være lovlig i henhod til. planlovens §19. I forhold til forlystelsen ”Super-

Jumper”,er der tale om et ikke permanent anlæg, som i konstruktionen fremstår 

relativ åben og som efter ejers oplysninger, har været i drift i en længere 

årrække, og Centeret kan derfor anbefale, at der meddeles dispensation til at 

”Super-Jumper” kan opnå en totalhøjde på maksimalt 7,0m. I forhold til den 

oppustelige ”Hoppeborg”, som dels fremstår i mere markante farver og som dels 

fremstår mere lukket, anbefaler Centeret, at denne – i lighed med de øvrige 

oppustelige attraktioner - ikke opnår dispensation fra lokalplanens 

højdebegrænsning på 6,0m.  

Centeret har ligeledes konstateret, at forlystelsen benævnt ”Cola-hoppeborgen” 

fremstår i en lyserød/pink farve, hvilket ikke vurderes at opfylde lokalplanens 

krav i §7.2 om  benyttelse af farver i jordfarveskalaen, ligesom farven heller ikke 

harmonerer med omgivelserne. Samme problematik kan diskuteres i forhold til 

forlystelsen benævnt ”Hoppeborgen”, som fremstår med nuancer i farverne gul 

og grøn.  Ejeren har efterfølgende oplyst, at ”Cola-hoppeborgen” flyttes til et 

mindre synligt sted og at ”Hoppeborgen” efter ejers opfattelse ikke indeholder 

farver som ikke kan træffes i naturen. 

Det er Centerets vurdering – efter blandt andet sammenligning med den af 

Rådvadscenterets udgivne klassiske jordfarveskala – at forlystelsen ”Cola-

hoppeborgen” i farve ikke holder sig indenfor jordfarveskalaen og at forlystelsen 

ikke harmonerer med omgivelserne. Hvis der meddeles dispensation i forhold til 

farven på ”Cola-hoppeborgen”, er det Centerets vurdering, at dette vil have 

præcedensvirkning i forhold til øvrige og fremtidige attraktioner og således helt 

underminere lokalplanens hensigt om at områdets attraktioner så vidt muligt 

falder i med omgivelserne. 

Endelig har Centeret vurderet, at det område, hvor der er indhegnet og opstillet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6261 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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hoppeborge og lignende ikke holder sig indenfor lokalplanens delområde II, men 

at der er inddraget et område nordøst for iskiosken, som strækker sig ind over 

lokalplanens delområde I. Vurderingen er blandt andet foretaget på baggrund af, 

at iskiosken tidligere er konstateret beliggende indenfor lokalplanens delområde I 

og det indhegnede område, hvor der er opsat hoppeborg ligger umiddelbart op 

til- og nordøst for iskiosken. I henhold til lokalplanens §3.3. må deciderede 

publikumsorienterede forlystelser som fx hoppeborge kun placeres indenfor 

delområde II´s østlige del. Ejeren har bekræftet, at hoppeborgen nordøst for 

iskiosken ligger ca. 4 m inde på lokalplanens delområde I.   

Centeret vurderer, at lokalplanens regulering og differentiering af hvilke anlæg der 

må opstilles på henholdsvis delområde I og II er væsentlig at fastholde og en del af 

planens principper som der ikke kan dispenseres lovligt fra. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Områdets benyttelse og indretning er reguleret gennem lokalplan nr. 01.09.01 

Hjørnet Skagensvej/Bådhusvej i Jerup vedtaget i 2006.  

Derudover har Frederikshavn Kommune den 8. juni 2011 meddelt tilladelse til 

udvidelse af sæsonåbningstiden for legelandet fra 1. juni til 1 september for årene 

2011 og 2012.  

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

sagsbehandling med henblik på, at 

1. der kan meddeles dispensation fra overskridelse af højdebegrænsningen i 

lokalplan nr. 01.09.01 §7.2  ift. forlystelsen  ”Super-Jumper”. 

2. der meddeles afslag på dispensation fra overskridelse af 

højdebegrænsningen i lokalplan nr. 01.09.01 §7.2  ift. forlystelsen 

 ”Hoppeborg”. 

3. ”Cola-hoppeborgen” skal fjernes,      

4. deciderede publikumsorienterede forlystelser som  fx  hoppeborge ikke 

berører lokalplanens delområde I 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Et flertal kan tiltræde indstillingen, idet den meddelte dispensation alene er 

gældende for 2012. 

Der optages dialog om fremtidige vilkår. 

Paul Rode Andersen kan tiltræde indstillingens pkt. 2-3-4. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Klage over benyttelse af omrdået indenfor Lokalplan 01.09.01 Hjørnet Skagensvej/Bådhusvej i 

Jerup (dok.nr.81050/12) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.81047/12) 

Foto fra 12. juli 2012.pdf (dok.nr.81043/12) 

Jordfarveskala.pdf (dok.nr.81041/12) 
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Ansøgning om dispensation fra højdebestemmelser.pdf (dok.nr.81036/12) 
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16. Ansøgning om jordvold, Bugten 58, Bratten 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Bugten 58, Jerup, matr.nr. 16s, Bratten, Elling ,har ansøgt 

om dispensation fra lokalplan FRE.18.01.01 ”Bratten” til etablering af en jordvold på 

ejendommen. Jordvolden ønskes etableret i en højde på 1,5 meter og en bredde 

på 2 m. 

  

Ansøgningen kræver dispensation fra lokalplanens § 8.1, der angiver, at der 

principielt ikke må foretages ændringer i terrænet i forhold til eksisterende 

landskabsformer. Lokalplanens § 8.2 giver dog 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. 

  

Jordvolden ønskes etableret langs skellet mod naboejendommen. Ansøgningen er 

begrundet i, at der på naboejendommen tidligere var en tæt bevoksning som 

skærmede de to sommerhuse i forhold til hinanden. Denne bevoksning er nu fjernet 

og ansøger ønsker derfor at etablere en jordvold til erstatning for den skærmende 

beplantning. Der er foretaget naboorientering, uden at dette har givet anledning til 

bemærkninger. 

  

Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 12. juni 2012 en ansøgning om 

lovliggørelse af jordvolde på Snedkervej 2, Bratten. Udvalget besluttede i den 

forbindelse at meddele afslag på lovliggørelse af de jordvolde på ejendommen, der 

var etableret i/langs skel mod naboejendommene. Afslaget var begrundet i, at 

lokalplanens dispensationsangivelse alene giver mulighed for meddelelse af 

dispensation til etablering af jordvolde som afskærmningsvolde langs veje og i 

forbindelse med etablering af sandmiler til nedsivningsanlæg. Afslaget var desuden 

begrundet i, at en lovliggørelse af det ansøgte ville medvirke til en ændring af 

områdets karakter og at en lovliggørelse af det ansøgte ville kunne have 

præcedensdannende virkning for tilsvarende sager i området. 

  

I den aktuelle sag vurderes det, at en dispensation til det ansøgte ikke er i 

overensstemmelse med lokalplanens § 8.2. Det vurderes desuden at en 

dispensation til det ansøgte vil medvirke til en ændring af områdets karakter og at 

en dispensation vil have præcedensdannende virkning. 

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

ansøgte begrundet i, at  

1. det ansøgte ikke er i overensstemmelse med lokalplanens § 8.2 

2. det ansøgte vil medvirke til en ændring af områdets karakter 

3. have præcedensdannende virkning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/203 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

Ansøgning om dispensation (dok.nr.68610/12) 
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17. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige byg ninger, 

Lendumvej 120, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Der er anmeldt nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på ejendommen 

Lendumvej 120, Frederikshavn, matr.nr. 4a, den Vestlige Del, Åsted. Bygningerne 

(stuehus og lade) er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige med en 

bevaringsværdi på henholdsvis 3 og 4. Anmeldelsen er begrundet i den tekniske 

tilstand af bygningerne og det forhold, at deres tilstedeværelse umuliggør en 

afhændelse af bygningsparcellen fra ejendommen. 

  

Kommunen har tidligere meddelt tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig 

staldbygning på ejendommen. 

  

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning 

og bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må en bevaringsværdig 

bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort 

og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil 

nedlægge forbud mod nedrivningen. Anmeldelsen har været annonceret i 

lokalavisen Frederikshavn den 16. maj 2012 og der er udsendt høringsbrev til de 

obligatoriske høringsparter. Der er ikke indkommet indsigelser mod nedrivningen. 

  

Da stuehuset på ejendommen nedrives ved det ansøgte, kræver sagen også en 

dispensation fra Jordbrugskommissionen til at ejendommen i en periode står uden 

passende beboelsesbygning. 

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

nedrivning af bygningerne begrundet i disses tekniske tilstand 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

Nedrivningsanmeldelse (dok.nr.68948/12) 

Oversigtskort (dok.nr.68950/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3791 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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18. Ansøgning om pølsevogn Kappelborgvej 23 A og B,  Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Kappelborgvej 23 A og B har ansøgt om tilladelse til 

opstilling af pølsevogn og salg af pølser fra ejendommens portrum.   

  

Ansøgningen begrundes med, at der i centrum af Skagen ikke findes mulighed for 

at tilbyde denne type service efter kl. 18, hvor den eksisterende pølsevogn lukker.  

  

Desuden anfører ansøger, at der tidligere har været drevet butik fra ejendommen 

som husede Skagens største cykelværksted med tilhørende butik og de seneste tre 

år har der været drevet genbrugsbutik for Afrika missionen.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. SKA. 200.C3 vedtaget i 2008 og i 

lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser fastlægges områdets eneste 

lovlige anvendelse til helårs boligformål. 

Kommunen (byrådet) kan dog give tilladelse til udvidelse af lovligt eksisterende 

erhverv, jf. planens §3. 

  

Centeret vurderer, at opstilling og salg fra pølsevogn  ikke vil være i 

overensstemmelse med lokalplanens  formåls- og anvendelsesbestemmelser og 

således  stride mod lokalplanens principper og,  at der derfor jf. planlovens § 19, 

ikke kan meddeles dispensation til det ansøgte. Der er efter Centerets opfattelse 

ikke tale om en fortsættelse af eksisterende lovligt erhverv. 

I Skagen by er der i forvejen en pølsevogn som er opstillet på ”Viggo Hansens 

Plads” og som har mulighed for drift dagligt fra 10-21. 

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

ansøgte 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.80933/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5142 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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19. Ansøgning om solcelleanlæg Sønderhede 16, Skage n 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Sønderhede 16, Skagen, har ansøgt om tilladelse til at 

opsætte et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade på sommerhusbebyggelsen. 

Sommerhuset har et bebygget areal på 59 m2 og tagbeklædning som 

cementtagplader.  

Solcelleanlægget er et 2 kW anlæg som består af 10 paneler som i alt fylder ca. 13 

m2. Panelerne monteres ovenpå og i niveau med taget.  

Der er i bilag vedlagt en visualisering som anskueliggør anlæggets fremtræden på 

tagfladen.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 211 – S for et sommerhusområde ved 

Højen vedtaget i 2006 og ansøgte vurderes, at kræve en dispensation fra 

lokalplanens § 6.2 som bestemmer, at solenergipaneler skal opsættes på tag som 

ovenlysvinduer og panelerne må højst udgøre 10 % af tagfladerne.  

  

Dispensation kræves fordi at det ansøgte anlæg monteres på selve taget (og ikke 

indbygget som ovenlysvinduer) og fordi anlægget fylder mere end 10 % af 

tagfladen (skønnet til at udgøre ca. 30 % af tagfladen). 

  

Ejendommen er desuden omfattet af kommuneplanens ramme nr. SKA.S.06.01 

som forbyder solfangere på tage med græstørv, strå eller tegl. 

Sagen har i perioden fra den 21. juni til den 9. juli 2012 været udsendt i nabohøring 

indenfor det delområde af lokalplan nr. 211 – S som er beliggende ved Sønderhede 

og der er ikke indkommet bemærkninger mod det ansøgte. 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en dispensation til ansøgte solcelleanlæg 

ikke vil stride mod principperne i lokalplanen for området og at anlægget er søgt 

minimeret mest muligt ift. de gængse anlæg, som findes på markedet i dag.  

I den konkrete sag vurderer Center for Teknik og Miljø, at placeringen af 

solcelleanlægget på den sydvendte tagflade ikke vil være synlig for øvrige beboere 

i området. 

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

til ansøgte solcelleanlæg 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2628 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.80920/12) 

Visualisering af solcelleanlæg.pdf (dok.nr.80904/12) 

Ansøgte placering af solcelleanlæg.pdf (dok.nr.80903/12) 
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20. Ansøgning om solcelleanlæg Sct. Laurentii Vej 1 43 B, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Sct. Laurentii Vej 143 B, Skagen har ansøgt om tilladelse til 

at opsætte et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade på helårsboligen på 

ovennævnte ejendom. 

  

Solcelleanlægget er et 4,5 kW anlæg, som i alt fylder ca. 30,5 m2. Panelerne 

monteres ovenpå og i niveau med taget. 

  

Bygningen har, jf. BBR, et bebygget areal på 70 m2 og er forsynet med tegltag og 

ikke registreret med en bevaringsværdi (opført i 1982). 

  

Som begrundelse for opførelsen af solcelleanlægget, anføres at huset i dag er 

elopvarmet med et årligt elforbrug på 5.500 kWh og at det ansøgte vil udgøre en 

miljøvenlig ”grøn” løsning. Desuden anføres, at huset ikke er synlig fra offentlig vej 

og at naboerne ikke har indvendinger. 

Endelig henvises til den nyopførte bygning på Hans Baghs Vej 28, Skagen, som er 

med tegltag og forsynet med solcelleanlæg. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. SKA.242.B  Boligområde Vesterby, 

Skagen,  vedtaget 2010 og iht. planens § 8.23 er der forbud mod opsætning af 

solfanger/solceller på huse med tegltage. 
  
Samtidig er området omfattet af kommuneplanramme SKA.B.04.04 for et helårs 

boligområde i Vesterby og rammen fastlægger forbud mod opsætning af solfangere 

på tegltage.   
  
I henhold ti beslutning på Plan- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2010 

bemyndigedes administrationen til, at fravige kommuneplanrammen og meddele 

tilladelse til solfangeranlæg, bortset fra områder, hvor der i en lokalplan eksplicit er 

forbud mod solfangeranlæg eller for bygninger med høj bevaringsværdi. 
  
I denne konkrete sag er der således et eksplicit forbud mod solcelleanlæg på huse 

med tegltag og Centeret vurderer ikke, at der er særlige forhold, som kan begrunde 

en dispensation fra forbuddet. Dette skal ses i forhold til, at lokalplanen for området 

– som er relativ ny - er en bevaringslokalplan som har til formål, at fastholde 

Vesterbys unikke bymiljø, hvor nye huse skal tilpasses de oprindelige huses 

arkitektur og de omgivelser, som de indgår i og som iht. kommuneplan 2009 er 

udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø.   

  

Desuden skal man være opmærksom på, den præcedensvirkning en dispensation 

fra forbuddet i lokalplanen kan have for tilsvarende områder. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3537 
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Centeret skal bemærke, at for ejendommen Hans Baghs Vej 28, Skagen, foreligger 

ikke et eksplicit forbud i en lokalplan og denne ejendom kan derfor ikke 

sammenlignes med omhandlede sag.   

Frederikshavn Kommune har ikke gennemført nabohøring i sagen. 

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

ansøgte solcelleanlæg 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen og ønsker at tillade det ansøgte 

solcelleanlæg. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.80955/12) 

Ansøgning om dispensation fra lokalplan til opsætning af solceller (dok.nr.38594/12) 
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21. Ansøgning om vintercampering. Råbjerg Mile Camp ing  

 

Sagsfremstilling  

Råbjerg Mile Camping har ansøgt om tilladelse til at udvide den nuværende 

sommercampering med vintercampering for 188 enheder på dele af 

campingpladsens område. Samtidig ansøges om lovliggørende landzonetilladelse 

til udvidelse af hytteantallet fra 20 til 23.  

  

Sagen blev behandlet på møde i Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011, hvor 

det besluttedes at fremme den videre sagsbehandling med henblik på meddelelse 

af udlejningstilladelse til vintercampering (beslutningsprotokol fra ovennævnte plan- 

og miljøudvalgsmøde er vedlagt som bilag)  

  

I forbindelse med nabohøringen er der indkommet en væsentlig indsigelse mod 

dele af ansøgte vintercampering og derfor fremsættes sagen til fornyet behandling. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. campingreglementets § 9 kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en 

nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, når 

planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige 

værdier, ikke taler imod. Såfremt campingpladsen er beliggende i et område, der i 

kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, 

naturområde el.lign., kan der ikke meddeles tilladelse til vintercampering. 

  

Som udgangspunkt kan maksimalt op til 50 % af campingpladsens enheder 

benyttes til vintercampering og vinteropbevaring og dette skal afgrænses i 

udlejningstilladelsen.  

  

En tilladelse til vintercampering skal indarbejdes i en ny udlejningstilladelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Frederikshavn Kommune meddelte 17. maj 2011 dispensation fra lokalplanen for 

området (lokalplan nr. 221-L, §3.5 som muliggjorde indretning af autocamperplads 

på et område som tidligere var forbeholdt opmarchbåse og venteplads for 

campingvogne. Ansøgte vintercampering omfatter også dette område.   

Centeret vurderer at ansøgte ikke strider mod lokalplanen for området og  det 

vurderes, at vintercampering ikke vil påvirke de landskabelige og naturmæssige 

værdier i området.  

Udvidelsen af hytteantallet fra 20  til 23 er en lovliggørelse af allerede eksisterende 

forhold, hvilket kræver en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk.1   
  

Ansøgningen har været udsendt i nabohøring og der er indkommet én indsigelse, 

som er vedlagt som bilag. Indsigelsen retter sig alene mod forholdet vedrørende 

autocamperpladsen og indsigeren kritiserer, at han ikke i forbindelse med 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/3278 
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kommunens tilladelser til indretning af autocamperplads blev nabohørt og han 

derfor først i forbindelse med denne sags nabohøring blevet bekendt med 

muligheden for at benytte området til autocamperplads.  Han påpeger, at en 

autocamperplads vil genere ham meget, idet stuehuset lægger umiddelbart op til 

autocamperpladsen. Indsigeren har ikke noget imod, at der drives vintercampering 

på den øvrige del af campingpladsens område. 

  

Det er Centerets vurdering, at vintercampering vil betyde en meget væsentlig 

udvidelse af de nuværende campingpladsrelaterede aktiviteter, som efterfølgende 

således kan foregå hele året og dermed må forventes at medføre en ekstra 

påvirkning – særligt af de naboer som grænser umiddelbart op til campingpladsen 

og de områder, som skal benyttes til vintercampering.  

  

Det er derfor Centerets anbefaling, at der tages hensyn til den indsigelse som er 

indkommet fra naboejendommen, som umiddelbart tilgrænser campingpladsen og 

det område som kan benyttes til autocamperplads, således at vintercamperingen 

begrænses til ikke at omfatte autocamperpladsen.  

  

Centeret kan oplyse, at i forbindelse med kommunens behandling af sagen 

vedrørende etablering af autocamperpladsen i 2011, vurderedes det, at den 

ændrede anvendelse fra venteplads/opmarchområde til autocamperplads ikke ville 

berøre naboerne væsentligt og undlod derfor at naboorientere, jf. planlovens 

undtagelsesbestemmelser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1. der meddeles tilladelse til vintercampering som ansøgt, dog ikke på arealet 

som kan benyttes til autocamperplads  

2. der meddeles landzonetilladelse til udvidelse af hytteantallet fra 20 til 23 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.81080/12) 

Oversigtskort visende område for vintercampering som ansøgt.pdf (dok.nr.81072/12) 

Nabobemærkninger retur fra Kandestedvej 46.pdf (dok.nr.60625/12) 

Ansøgningsmateriale vedr. vintercampering - 20110927161411645.pdf (dok.nr.101600/11) 

Protokol fra Plan- og miljøudvalgsmøde den 4. oktober 2011.pdf (dok.nr.81109/12) 
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22. Dispensation fra lokalplan på ejendommen Møllev ej 1, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 7. marts 2012 en byggeansøgning om 

opførelse af carport og mur i skel mod naboejendommen. Den ansøgte carport er 

på 23 m2 og der ansøges samtidig om dispensation fra henholdsvis lokalplanen og 

byggeretten jf. bygningsreglementet (BR10). 

Ved supplerende ansøgning af 21. juni 2012 begrundes dispensationsansøgningen 

yderligere.  

  

Projektet forudsætter dispensationer fra gældende lokalplanbestemmelse. – vedr. 

maksimal størrelse på garage, carport, udhus, drivhus el. lignende.  

Herudover ansøges om afvigelse fra byggeretten jf. BR 10 på grund af 

bebyggelsens højde i forhold til naboskel.   

  

Sagen blev den 27. juni 2012 udsendt i naboorientering og partshøring til 3 berørte 

naboer. Ved høringsperiodens udløb var der indgået 2 besvarelser – en negativ og 

en positiv. 

  

Plangrundlag  

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

udlagt til boligområde – herunder til helårsbeboelse (åben-lav) med tilhørende 

kollektive anlæg. Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 100– C10  

  

I henhold til lokalplanen er ejendommens bygninger ikke optaget som 

bevaringsværdige, men jf Skagen kommuneatlas er hovedhuset optaget med høj 

bevaringsværdi. I henhold til SAVE registreringen er hovedhuset tildelt en 

bevaringsværdi på 3. 

  

Dispensation fra gældende lokalplanen  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 

nr. 100-C10. 

  
•          Jf. punkt 8.30 gælder for grunde under 600 m2 – at ”udover den totale 

procent af det bebyggede areal på 20 % kan der opføres højst en bygning 

indeholdende garage, carport, udhus, drivhus el. lign på under 20 m2 og 

højst et udhus på under 10 m2.” –d.v.s. ialt 30 m2 

•         Der ansøges om samlet udhusareal på 43 m2 – d.v.s. eksisterende 

”udhusareal” på 20 + nyt 

•         udhusareal på 23 m2 

  

Herudover ansøges der om afvigelse fra byggeretten BR 10 kap. 2.7.6 stk. 2 der 

fastsætter, at ingen del af en bygnings ydervæg eller tag må indenfor en afstand af 

2,5 m fra skel være højere end 2,5 m – ansøgte højde er 3,9 m.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2498 
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I forhold til grundens samlede udnyttelse bemærkes, at der tidligere (02-05-2000) 

blev meddelt dispensation til et bebygget areal på 25,2 for ejendommen – jf 

lokalplanens krav om maks. 20 % 

 
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 

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 imødekommes  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen og imødekommer derfor ikke ansøgningen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Byggeansøgning med tegninger -  (dok.nr.80888/12) 

Ændret disprensationsansøgning om bebyggelsesprocent og højde.pdf (dok.nr.65424/12) 

Svar på naboorientering m.v.  (dok.nr.80890/12) 
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23. Dispensation fra lokalplan på ejendommen Odinsv ej 7, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 22. marts 2012 en byggeansøgning om 

udnyttelse af tagetagen til boligformål og etablering af kvist med tagterrasse. Efter 

henvendelse til ansøger modtages supplerende dispensationsansøgning den 21. 

maj 2012.   

  

Projektet forudsætter dispensationer fra gældende lokalplanbestemmelser – 

herunder for så vidt angår kvistens taghældning og tagbeklædning.   

  

Sagen blev den 29. maj 2012 udsendt i naboorientering til 4 berørte naboer samt til 

Foreninger for By og Land. Ved høringsperiodens udløb var der indgået 4 

besvarelser – hvoraf de 3 fra naboerne var negative. Den sidste fra Foreningen for 

By og Landskab bemærker blot omfanget af tagvinduer i tagfladen. 

  

Efter høringsfristens udløb indgik der den 27. juni 2012 bemærkninger fra ansøgers 

arkitekt til nabohøringssvarene. Til den fotoserie arkitekten fremsender til støtte for 

den aktuelle sag bemærkes, at Plan- og Miljøudvalget den 29. juni 2011 

annoncerede en praksisændring for parcelhusbebyggelsen på Odinsvej og 

Thorsvej. De fremsendte byggerier er fra byggetilladelser meddelt før denne 

praksisændring.   

  

Plangrundlag  

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.05.10 

udlagt til boligområde – herunder til helårsbeboelse (åben-lav) med tilhørende 

kollektive anlæg.  

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan SKA. 57-B.34  

  

Dispensation fra gældende lokalplanen  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 

SKA. 57-B.34  

•         Pkt. 7.7 der fastsætter, at – udskud og kviste kan opføres med ned til 20 

graders taghældning. 

•         Der ansøges om kvist med taghældning på 0 grader. 

•         Pkt. 8.5 der fastsætter, at – tagbeklædning på hovedhuset skal udføres af 

rød vingetegl. 

•         Der ansøges om zinkbeklædning på kvisttag. 

 
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 

anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra formålet, den planlagte struktur og 

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.  

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

imødekommes  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Ansøgning og tegninger + disp ansøgning. (dok.nr.81156/12) 

Naboorientering (dok.nr.81164/12) 

Svar på naboorienteringen - 4 svar (dok.nr.81216/12) 

Bemærkninger fra ansøges arkitekt til nabohøringssvar (dok.nr.81166/12) 

Oversigtskort (dok.nr.81322/12) 
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24. Tilbygning til bevaringsværdig bygning, Hans Ru ths Vej 19, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik- og Miljø har den 13. juni 2012 modtaget ansøgning om 

byggetilladelse på tilbygning på 15 m² bolig på Hans Ruths Vej 19, Skagen.  

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 56 – B.8, for et bevaringsværdigt område 

til helårs- og sommerhusbeboelse m.m. i højen (Gl. Skagen). Ejendommen er 

beliggende i område D1 og er optaget i lokalplanen som bevaringsværdig og er i 

Kommune Atlasset for Skagen optaget med en bevaringsværdig 3. 

  

Af lokalplanen fremgår, at tilbygning til bevaringsværdige bygninger kun må 

udføres med byrådets særlige tilladelse og under forudsætning af, at de er opført 

med en konstruktion, et materialevalg og størrelsesforhold, der harmonerer med 

den bevaringsværdige bygning. 

  

Bestemmelsen er en såkaldt kompetencenorm, der skal behandles efter planlovens 

bestemmelser for dispensation i henhold til Planlovens §§19 og 20. Tilbygning til 

bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet kan dermed kun ske efter 

forudgående naboorientering medmindre forholdet vurderes at være af underordnet 

betydning.  

  

Det fremgår også af lokalplanen, at beboelsesbygninger skal opføres i én etage 

med udnyttelig tagetage. 

  

Tilbygningen ønskes opført uden udnyttelig tagetage og kræver derfor en 

dispensation fra lokalplanen.  

  

Sagen har været udsendt i naboorientering og har ikke givet anledning til 

bemærkninger.  

  

Det er fagcentrets vurdering, at tilbygningen med sin smalle bygningskrop, med 

proportioner og materialevalg er tilpasset eksisterende bevaringsværdig bygning og 

er i overensstemmelse med lokalplanens formål. Med tilbygningens smalle 

bygningskrop vil det ikke være muligt, at etablere en udnyttelig tagetage. Der er 

tidligere i området meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelser om 

udnyttelig tagetage.  

  

Da tilbygningen overholder lokalplanens 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.  

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at det ansøgte godkendes og 

der meddeles dispensation fra lokalplanen til tilbygning uden tagetage 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 Oversigtskort (dok.nr.80273/12) 

Bilag 2 Ansøgning med tegninger (dok.nr.80275/12) 
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25. Lovliggørelse af tilbygning til carport, Koralb anke 58, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik- og Miljø har den 11. juli 2012 modtaget ansøgning om 

lovliggørelse af tilbygning til carport på Koralbanke 58, 9990 Skagen.  

  

Koralbanke 58 ligger i et typisk 70ér parcelhuskvarter. Der er ingen 

bevaringsværdige bygninger i området. Området er i Masterplan Skagen udpeget til 

helårsboligformål. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 129 – B.58, for et område til boligformål 

m.v. ved Højensvej og Nordsøvej (Bankekvateret). Ejendommen er beliggende i 

delområde B1, som er udlagt til boligområde.  

  

Der er ingen bestemmelser i lokalplanen om garage, udhus og lignende bygninger. 

Det er derfor Bygningsreglement 2010´s bestemmelser der er gældende.   

  

I henhold til Bygningsreglement 2010, kapitel 2.7.6, stk. 2, punkt 2 kan garager, 

carporte, udhuse og lignende mindre bygninger opføres nærmere skel end 2,5 m 

på betingelse af at de sider, der vender mod naboskel ikke må have en større 

samlet længde end 12,0 m.   

  

Bygningerne i skelbræmmen er opført med en samlet længde på 14 m. Dette er en 

overskridelse på 2 m. Sagen har været sendt i partshøring og har ikke givet 

anledning til bemærkninger.  

  

Det er fagcentrets vurdering, at overskridelsen af længden på 2,0 m er mindre 

væsentlig. Det skyldes blandt andet, at der er tilfredsstillende lysforhold for både 

bebyggelsen og for naboejendommen, samt bebyggelsen ikke fratager naboen 

mulighed for at bygge. Yderligere lægges det til grund, at der i Masterplan Skagen 

under opsummering fremgår det, at det er en prioritering at udvide mulighederne 

for at forny og ombygge helårsboligerne.  

 
Juridiske konsekvenser  
Ved afvigelse fra byggeretten skal kommunen foretage en helhedsvurdering af 

bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne i henhold til 

Bygningsreglement 2010, kapitel 2.1. I helhedsvurderingen er det primært 

bygningens afstandsforhold og højde samt områdets karakter og det, der tilstræbes 

i området, der er relevant for det konkrete projekt. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at lovliggørelse af tilbygning til 

carport godkendes på baggrund af foretaget helhedsvurdering, idet det vurderes at 

overskridelsen af længden i skel er mindre væsentlig 

 
 Åben sag  
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Oversigtskort (dok.nr.81640/12) 

Bilag 2 - Situationsplan (dok.nr.81643/12) 

Bilag 3 - Begrundet dispensationsansøgning og partshøring (dok.nr.81642/12) 
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26. Etablering af dagligvarebutik på ejendommen Skagens vej 2, 

Ålbæk - genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 8. november 2011 ovennævnte 

ansøgning. Udvalget besluttede, at ansøgningen sendes til høring i relevante 

foreninger i Ålbæk, herunder også at der foretages almindelig naboorientering. 

Sagen genoptages herefter til beslutning. Kopi af protokollat vedlægges 

dagsordenen. 

  

Ansøgningen har været udsendt i naboorientering og partshøring til omkringboende 

samt til høring i Ålbæk Handels- og Håndværkerforeningen samt til udtalelse hos 

Vejcenter Nordjylland. 

  

Høringen har givet anledning til følgende bemærkninger fra naboer:  

• bygningen er for stor i volumen og vil give skyggepåvirkninger forår og 

efterår 

• bygningen er placeret for tæt på skel 

• forringet udsyn 

• indsigelse mod placering af varemodtagelse og dermed støj 

• støjgener fra køle- og fryseanlæg 

• måske forringelse af evt. solenergianlæg 

• bekymret for trafikale problemer på Skagensvej 

• lysgener fra biler til butikken 

• peger på, at evt. ny butik kunne indrette sig i den gamle brugs 

• dagligvarebutik i strid med anvendelsesbestemmelserne i 

byplanvedtægten, også så væsentlig fravigelse, at realisering ikke kan ske 

gennem dispensation. Vedtægtens § 10 ”rækker” ikke hertil 

  

Handels- og Håndværkerforeningen peger på, at der i Ålbæk er investeret i 

udvikling af detailhandelen i tiltro til den vedtagne planlægning, herunder 

konsensus om, at handelen centreres omkring bymidten i Ålbæk. 

Foreningen ønsker derfor ikke, at der meddeles dispensation med henblik på 

realisering af det ansøgte projekt. 

  

Vejcenter Nordjylland er ikke af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden 

på hovedlandevejen indstillet på at dispensere fra de varige adgangsbestemmelser 

i vejlovgivningen af hensyn til den påtænkte dagligvarebutik. 

Der foreslås fælles vejadgang med lokalplanområdet ”Søndergårdsvej”. Dette blev 

allerede fremført i forbindelse med vejcenterets behandling af pågældende 

lokalplanforslag. 

  

Ansøger har haft mulighed for at fremsende en udtalelse til ovennævnte. Der er 

intet modtaget fra ansøger. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9987 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med 

principperne i vedtægten dvs. vedtægtens formål og de anvendelsesbestemmelser, 

som er fastsat ud fra formålet med vedtægten. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Som allerede anført i sagsfremstillingen til mødet den 8. november 2011 er 

realisering af butiksprojektet gennem dispensation fra byplanvedtægtens 

bestemmelser juridisk tvivlsom. 

  

Med baggrund i bemærkninger fra naboer og Handels- og Håndværkerforeningen 

vurderer fagcenteret ikke, at der er grundlag for at søge butiksprojektet realiseret, 

men anbefaler, at det nuværende detailhandelsområde i bymidten af Ålbæk 

fastholdes. 

  

Fagcenteret anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte begrundet i, at 

dagligvarebutik er i strid med anvendelsesbestemmelser i gældende 

byplanvedtægt. Ansøger henvises til at søge projektet realiseret indenfor det 

udlagte område til detailhandel i Ålbæk. 

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

etablering af dagligvarebutik på ejendommen Skagensvej 2, Ålbæk. Ansøger 

henvises til at søge butiksprojektet realiseret indenfor det i bymidten udlagt 

detailhandelsområde 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Luftfoto oversigt.pdf (dok.nr.113965/11) 

Projekt plan og facader.pdf (dok.nr.81765/12) 

Byggeprojekt visualisering.pdf (dok.nr.81766/12) 

Nabobemærkninger.pdf (dok.nr.81769/12) 

Bemærkninger fra Handels- og Håndværkerforeningen.pdf (dok.nr.81768/12) 

Udtalelse fra Vejcenter Nordjylland.pdf (dok.nr.81767/12) 

PMU protokollat 08.11.2011.pdf (dok.nr.81770/12) 
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27. Opførelse af ny bebyggelse med 1 bolig Grønnega de 14, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt fremsender revideret projekt til supplerende bebyggelse på ovennævnte 

ejendom, nu kun med en bolig. Plan- og Miljøudvalget har den 31. januar 2012 

behandlet ansøgning om bebyggelse med 3 boliger og meddelt afslag hertil. Kopi 

af protokollat vedlægges dagsordenen. 

  

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

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

Der er i gården mulighed for at parkere 2 biler samt et åbent græsareal mod den 

offentlige parkeringsplads. 

  

Det ændrede projekt indeholder ønske om at opføre en bolig i én etage med et 

areal på 104 m2 med cykelskur og vognly samt nedrive nuværende carport. 

Bebyggelsen udføres som et købstadshus med pudset facade og 45 graders tag 

med røde vingetegl og placeres min. 2,5 meter fra alle skel. 

  

Ejendommen har et grundareal på 464 m2 og har et nuværende etageareal på 207 

m2. Dette bliver fremtidig med nybygningen forøget til 311 m2 svarende til en 

bebyggelsesprocent på 67 %. Der bliver i alt 115 m2 friareal/ have og mulighed for 

at etablere yderligere 2 parkeringspladser på kommunens areal langs østskel ved 

nuværende indkørsel. Fremtidig er der fortsat mulighed for 2 parkeringspladser i 

gården mellem forhuset og nybygningen. 

  

Ansøgning om boliganvendelse i stueetagen begrundes med, at der er anden 

boliganvendelse i stueetagen i nærområdet, og butik her ikke vil få nogen 

sammenhæng med det øvrige butiksområde. Placering af bebyggelse det 

pågældende sted vil medvirke til en afgrænsning af parkeringspladsen. I andre 

delområder i gældende lokalplan er der faktuelt boliger i stueetagen. 

  

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

af lokalplan nr. 4.56.0, planens delområde 14. 

  

Af lokalplanen fremgår blandt andet, at der i stueetagen for ejendomme langs Chr. 

Pedersens Vej og Grønnegade kun kan etableres butikker til detailhandel, 

restauranter, hoteller, cafeer, offentlige samt halvoffentlige servicebutikker. Byrådet 

kan meddele dispensation til strøgkundeorienterede servicebutikker såsom bolig- 

og forsikringsbutik, pengeautomat og lignende, såfremt facadelængden ikke 

overstiger 5-7 meter og andre forhold ikke taler imod det. 

Endvidere kan der i sidehusene etableres butikker, engrosforretninger og mindre 

ikke-generende fremstillingsvirksomheder. 

I stueetagen langs Skolegade kan der udover ovenstående etableres liberalt 

erhverv og boliger. 

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/121 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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servicebutikker, klinikker, liberalt erhverv samt boliger. Udover den beskrevne 

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

beskrevet for stueetagen. 

Bebyggelsesprocenten maks. 175 % for den enkelte ejendom. 

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

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

ny bolig. Parkerings kan opfylden ved indbetaling til P-fond. 

  

Jf. lokalplanens § 12.3 er Sæby Byråd indstillet på, uden ny lokalplanprocedure, at 

meddele væsentlige dispensationer for bestemmelserne i bl.a. delområde 14, 

såfremt projektet er detaljeret og velbelyst, og i fuld overensstemmelse med 

centerlokalplanens samlede intentioner og, at der indhentes naboorientering til 

vurdering. 

  

Realisering af projektet betinger dispensation fra ovennævnte 

lokalplanbestemmelse. 

  

Naboorientering har givet anledning til en bemærkning vedrørende udhusforhold.  

Ejer har i udtalelse hertil forsikret, at dette sikres på anden måde. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, 

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

lokalplanens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Lokalplanen fastlægger for stueetager i ejendomme langs Grønnegade, at disse 

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

Lokalplanens bestemmelse om væsentlige dispensationer uden ny 

lokalplanprocedure kunne bringes i anvendelse i denne sag, idet boligformål i 

bebyggelse bag forhuset mod Grønnegade ikke vurderes at stride mod 

centerplanens intentioner om bl.a. en funktionsintegreret bykerne. 

  

På ejendommen er der udlagt 115 m2 friareal/have dvs. tilstrækkeligt friareal til at 

opfylde lokalplanens krav om min. 20 % af grundarealet svarende til 93 m2. 

  

Nybygning med 1 bolig udløser et merkrav til parkering på 2 p-plads. Med 

nedrivning af carporten mistes 1 p-plads. Der er fremtidig et krav på 3 p-pladser. 

Der er ikke tidligere stillet konkrete krav til parkering på ejendommen. Ved lukning 

af indkørslen til ejendommen fra parkeringsarealet er der her mulighed for at 

etablere yderligere 2 p-pladser på det kommunale areal dvs. offentlige 

parkeringspladser. 

  

Fagcenteret vurderer, at forudsætningerne for brug af lokalplanens 

dispensationskompetence i § 12.3 er opfyldt i den konkrete sag. Vilkår for 

dispensation er, at eksisterende bolig fortsat sikres mulighed for opbevaring af 

cykler mv. samt, at flytning af indkørsel og etablering af yderligere p-pladser på det 
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kommunale areal sker uden udgift for kommunen. 

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

der meddeles dispensation til opførelse af nybygning med en bolig bag forhuset 

Grønnegade 14, Sæby  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

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

Revideret byggeprojekt.pdf (dok.nr.81761/12) 

Nabobemærkning fra matr. nr. 73b, Sæby bygrunde (dok.nr.69576/12) 

Kommentarer fra ejer Grønnegade 14, Sæby, byggesagsnummer 12/121.pdt (dok.nr.81434/12) 

PMU-protokollat 31.01.2012.pdf (dok.nr.81760/12) 
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28. Tilbageflytning af sommerhus Solsbækvej 233, Sæ by 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af ovennævnte ejendom ønsker principiel stillingtagen til flytning af 

ovennævnte sommerhus ca. 30 meter væk fra kysten. Ønske om flytning er 

begrundet i, at Kystdirektoratet har meddelt påbud om at fjerne 

skræntfodssikringen senest 1. november i år. Derefter vil sommerhuset højst 

sandsynligt forsvinde i løbet af den kommende vinter. 

  

Ejer ønsker naturligvis at bevare familiens sommerhus igennem de seneste 50 år. 

De ser det som en mulighed at bytte eller købe jord med en klausul om, at 

sommerhus og grund ikke kan sælges videre, men kan forblive i familiens eje eller 

afhændes til kommunen. 

  

Ejer vil gerne invitere Udvalget til besigtigelse inden mødet. 

  

Sommerhuset er beliggende i kommuneplanens område SAE.R.04.86 og omfattet 

af lokalplan SAE.4.02.0 delområde II. 

Ejendommen er endvidere beliggende i landzone og omfattet i sin helhed af 

naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. 

  

Formålet med lokalplanen er blandt andet, at de rekreative arealer langs kysten og 

vest for boligområdet skal sikres mod udstykning og bebyggelse. Planens 

delområde II udlægges til offentligt formål og må kun anvendes til park og lignende 

rekreative anlæg. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. 

  

Jf. Lov om planlægning § 35 stk.1 må der i landzoner ikke uden tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske 

ændret i anvendelse af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. 

Efter samme §’s stk.3 gælder for arealer i kystnærhedszonen at tilladelse efter 

stk.1 kun må meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til 

de nationale planlægningsinteresser i kystområderne. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Sommerhuset Solsbækvej 233 er på 31 m2 med tilhørende udhus på 17 m2. Ifølge 

oplysninger i Bygnings- og boligregisteret er huset opført i 1927 og om- og tilbygget 

i 1964. 

  

Huset ligger i dag helt ud til kysten kun ca. 10 meter fra skrænten nærmest på en 

halvø, idet kysten både nord og syd for er rykket længere tilbage. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6237 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Den udførte kystbeskyttelse i form af skræntfodsbeskyttelse med udlagte sten er 

pålagt fjernet og konsekvens heraf bliver formentlig, at huset styrter i vandet. 

  

Der er ved et lodsejermøde med bl.a. Kystdirektoratet den 23. juni 2012 bl.a. 

drøftet mulighed for flytning af sommerhuset til en anden beliggenhed. Kystteknisk 

chef udtaler ved dette møde, at det er en god ide at flytte huset, men 

Kystdirektoratet må forholde sig til kommunens stillingtagen til det gældende 

plangrundlag. På samme møde udtaler kystteknisk chef, at skal huset reddes med 

den nuværende placering, skal der ske omfattende sandfyldning.  

  

Af mødereferatet fremgår, at der mellem ejer og Kystdirektoratet har været dialog 

om kystbeskyttelse, omfang og nytten heraf de sidste 10 år. 

  

Sommerhuset Solsbækvej 233 ligger helt i skel til større kommunalt areal vest 

herfor op til Solsbækvej. Hele dette areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens 

strandbeskyttelseslinje.   

Dispensation til opførelse af ny bebyggelse i form af flyttet sommerhus samt 

eventuelt nyt skel betinger dispensation meddelt af Naturstyrelsen. 

Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje administreres meget restriktivt og 

nødvendige dispensationen kan derfor være tvivlsomme. Udstykning kunne evt. 

undlades, hvis sommerhuset kunne opføres på lejet kommunalt areal.  

  

Med bestemmelserne i lokalplan SAE.4.02.0 er der taget stilling til brug af 

arealerne omkring sommerhuset til offentlige formål og kun må anvendes til park og 

lignende rekreative anlæg. Bestemmelser, der er en direkte opfølgning af 

lokalplanens formål om at sikre de rekreative arealer langs kysten mod udstykning 

og bebyggelse. 

  

Med baggrund i disse lokalplanbestemmelser sammenholdt med, at arealet også er 

omfattet af strandbeskyttelseslinje vurderer fagcenteret ikke, at der muligt at 

imødekomme ansøgers ønske om at flytte sommerhus mod vest ind på 

kommunens areal. 

  

Supplerende kan oplyses, at der på samme kommunale areal ved Solsbækvej har 

ligget et gammelt sommerhus, der er nedrevet i 2011. 

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

gældende lokalplanbestemmelser meddeles afslag på flytning af sommerhuset 

Solsbækvej 233 ca. 30 meter mod vest ind på det kommunale areal 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Udvalget ønsker at tillade det ansøgte. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 
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Bilag  

Oversigtskort, flyfoto 2011.pdf (dok.nr.81764/12) 

Ansøgning Solsbækvej 233, Sæby - Til Plan og Miljø.pdf (dok.nr.80492/12) 
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29. Tilbygning til beboelse samt nedrivning og geno pførelse af 

udhus, Krøyersvej 3, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at udvide ejendommen sidehus 

med 11 m2 stort udskud i samme materiale som sidehuset. Endvidere ønskes 

bevaringsværdigt udhus på 12 m2 nedrevet og genopført med samme størrelse og 

udseende, dog med en anden placering. 

  

Ejendommens hovedhus og nuværende sidehus har et bebygget areal på 100 m2 

og ønsket som ovenfor beskrevet udvidet med 11 m2 til fremtidig 111 m2 svarende 

til 17,6 % af grundarealet på 631 m2. 

Ejendommens etageareal udgør 172 m2 og forøges med udskud på 11 m2 til 

fremtidig 183 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 29 %. 

  

Ejendommen består af hovedhus i 1½ etage med lavere sidehus, alt udført med gul 

facademur og rødt tegltag. Sidehuset, der er indrettet med køkken og baggang, 

ønskes udvidet med 11 m2 stort udskud. 

  

Eksisterende bevaringsværdigt udhus er beliggende helt i matrikelskel. Dette hus 

ønskes nedtaget og flyttet således, at der bliver muligt at regulere skelforholdene. 

Nuværende matrikelskel er beliggende kun ca. 0,5 meter fra tagudhæng på 

nabobeboelsen. 

Ved flytning af udhuset bliver der mulighed for en skelafstand på min. 2,5 meter 

dels til eget sidehus og dels til boligen Krøyersvej 1 C. 

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.242.B. Det fremgår af lokalplanens stk. 

9.1, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden 

måde ændres uden Byrådets tilladelse. 

  

Ejendommen Krøyersvej 3 er medtaget i lokalplanen som en bevaringsværdig villa 

med bevaringsværdien 3 jf. Kulturstyrelsen. Udhuset er også medtaget som 

bevaringsværdigt og har ligeledes bevaringsværdien3 jf. Kulturstyrelsen.  

  

Afholdt naboorientering har givet anledning til enkelte bemærkninger. 

• forventer at genopført udhus fastholder status som udhus og ikke indrettes 

til anneks 

• huset er en 3’er og en tilbygning vil ændre på husets karakter. Derfor skal 

sagen behandles i Udvalget og i offentlighed. 

  

2 naboer samt Foreningen By og Land har ingen bemærkninger 

  

Ansøger har fremsendt følgende kommentar hertil. 

• udhuset har i dag status som udhus, en status, der ikke vil blive ændret. 

Det bliver opført som eksisterende, dog med isolering af hensyn til 

holdbarheden. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5514 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. 

  

 
Planmæssige konsekvenser  
Den bevaringsværdige villa Krøyersvej 3 omfatter et meget harmonisk hovedhus i 

1½ etage med halvvalm og et relativt lille og smalt sidehus(gammelt vaskehus). Det 

er fagcenterets vurdering at udvidelse/forlængelse af hovedhuset ikke er en 

umiddelbar mulighed. Ved den valgte løsning med påbygning af sidehuset med et 

udskud ind mod gården fastholdes bygningen visuelle udtryk ud mod omverdenen 

og dermed i bybilledet i Vesterby. 

På den baggrund anbefaler fagcenteret den valgte løsning. 

  

Nuværende bevaringsværdigt udhus ligger helt i naboskel. Dette naboskel har ikke 

nogen heldig placering, da de brandmæssige afstande til nabobeboelsen ikke er 

tilgodeset. 

  

Fagcenteret anbefaler, at udhuset nedtages og genopføres alene begrundet i, at 

dette muliggør flytning af matrikelskel mellem ejendommene Krøyersvej 3 og 

Krøyersvej 1 C. Det er et vilkår, at udhuset genskabes med størrelse og ydre 

fremtræden som nu.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. den ansøgte tilbygning til beboelsen Krøyersvej 3 godkendes som ansøgt 

2. at nedrivning og genopførelse af udhus godkendes som ansøgt på vilkår, 

at udhusfunktionen samt størrelse og ydre fremtræden fastholdes. Der 

meddeles dispensation til bibeholdelse af udhusstørrelse på 12 m2. 

Flytningen skal følges op af matrikulær sag vedrørende ny skelplacering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.81772/12) 

Projekt tilbygning til beboelsen.pdf (dok.nr.81773/12) 

Projekt genopførelse af udhus.pdf (dok.nr.81774/12) 

Foto af udhus.pdf (dok.nr.81775/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.81776/12) 

Ansøgers kommentar.pdf (dok.nr.81777/12) 
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30. Etablering af spillehal, Sæby Bowling, Ålborgvej 81 B, Sæby 

- genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2012, at der agtes nedlagt 

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

spillehal i Sæby Bowling, Ålborgvej 81 B, Sæby. 

  

Påbuddet er forvarslet overfor ejer af Bowlingcenteret, indehaver af spilletilladelsen 

og ejendommens ejer. 

  

Advokat fremsender på vegne af ejer følgende bemærkninger: 

• efter det oplyste har Frederikshavn Kommune en overordnet politik om, at 

der ikke ønskes etableret spillehaller i kommunen 

• kommunen meddeler uden individuel sagsbehandling afslag på alle 

ansøgninger 

• der er de sidste mange år ikke meddelt en eneste tilladelse til etablering af 

spillehal 

• Nordjyske Stiftstidende har i en avisartikel bragt umiddelbart efter 

Udvalgets møde anført følgende: ”Ikke flere spillehaller i Frederikshavn 

Kommune. Det har været holdningen i Plan- og Miljøudvalget siden 2007.” 

• begrundelsen er derfor ikke som anført i kommunens afgørelse et ønske 

om, at den gældende lokalplan skal være i overensstemmelse med 

kommuneplanrammerne fra 2009 

• hvis der nedlægges påbud og dette reelt forfølger andet formål, end det der 

fremgår af begrundelse, vil kommunen pådrage sig et erstatningsansvar 

• hvis kommunen ændrer lokalplanen med det formål at hindre spillehal 

tages forbehold for at begære ejendommen og bowlingcenteret overtaget 

af kommunen 

  

Bemærkningerne i sin helhed er vedlagt dagsordenen. 

 
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  
Udvalgets beslutning som anført i mødeprotokollatet er grundlag for Fagcenterets 

fremsendte afgørelse på pågældende ansøgning og ikke indholdet af artikler i 

Nordjyske Stiftstidende. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3999 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Fagcenteret vurderer ikke, at de modtagne bemærkninger begrunder fravigelse af 

Udvalgets ønske om at følge kommuneplanens rammebestemmelser som grundlag 

for en ny lokalplan. Udvalgets afgørelse af 12. juni 2012 fastholdes. 

  

 
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 

Bowlingscenteret, Ålborgvej 81 B, Sæby 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

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

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

PMU-protokollat 12. juni 2012.pdf (dok.nr.82057/12) 

Henstilling om at Planlægning- og Miljøudvalget frafalder beslutning om at nedlægge §14 forbud mod 

etablering af spillehal (dok.nr.68332/12) 
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31. Ansøgning om nyt tag og kviste m.v. på bevaring sværdigt 

hus på ejendommen Daphnesvej 4, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 28. juni 2012 en ansøgning om renovering 

og ændring af eksisterende facader m.v. Renoveringen omfatter nyt tag på hele 

huset, samt 2 nye kviste – udført som eksisterende. Ydermurerne ønskes 

filse/vandskuret og muråbninger i sidehuset ønskes tilmuret. Ved supplerende 

ansøgning af 9. august 2012 angives de murhuller, der ønskes tilmuret. Endelig 

ønskes en ikke bevaringsværdig garagebygning nedrevet.  

  

Ejendommens bygninger (hovedhus og sidebygning) er bevaringsværdige og blev 

den 9. august 2012 fremsendt til Foreningen for By og Landsk. til 

orientering/udtalelse. Af besvarelsen fremgår, at Foreningen ikke kan tilslutte sig 

ændringen, for så vidt angår behandlingen af yderrmurerne.  

  

Plangrundlag  

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.03.07 

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

pensionater og helårsboliger. Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan 

SKA.200.C 2. 

  

I henhold til lokalplanens bilag 3B er ejendommens bygninger optaget som 

bevaringsværdige og i henhold til SAVE registreringen er hovedhuset og 

sidebygningen tildelt en bevaringsværdi på 3. 

  

Lokalplan bestemmelser  

  

•         Jf. punkt 9.1 gælder, at bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse 

•         Aktuelt ønskes 4 murhuller/åbninger tilmuret på sidehuset og ydervægge 

ønskes filset/malet  

 
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 

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 imødekommes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 

Indstillingen tiltrædes, dog således, at ydermuren skal fastholdes som blank mur 

som eksisterende. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5656 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pptx - Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pdf (dok.nr.70259/12) 

Supplerende ansøgning af 9. august 2012-  (dok.nr.83806/12) 

Save registrering  (dok.nr.83442/12) 

Bemærkninger fra By og Land -  (dok.nr.83813/12) 
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32. Projekt for faunapassage ved Møllehuset i Bangs bo Å 

 

Sagsfremstilling  

Der er udarbejdet et skitseprojekt for en faunapassageløsning ved Møllehuset i 

Bangsbo Å. Projektet opfylder Vandplanens krav til kontinuitet og bevarer 

Møllehuset og restaurant samt mest muligt af parkanlægget, Skitseprojektet er 

vedlagt som bilag til dagsordenen.  

  

Opstemning og fisketrappe bevares på stedet. Der etableres et nyt 287 meter langt 

slynget strygforløb i nordsiden af vandløbet, hvor en lavning i terrænet udnyttes.  

Stenene fra den nuværende fisketrappes nordside genbruges ved opbygning af 

stryget, og resten af trappen bevares med mindre ændringer. Der rører ikke 

sydsiden ind mod Møllehus og restaurant – se visualiseringer i bilag. 

Kommunen er selv lodsejer på de berørte arealer. Fiskerimyndighederne har 

godkendt projektet uden bemærkninger.  

 
Juridiske konsekvenser  
Kommunen er i henhold til vandplane forpligtiget til at udarbejde 

restaureringsprojekter for de steder, hvor det er krævet i vandplanen. 

Projektet skal godkendes efter bestemmelserne i vandløbslovens §37 (restaurering 

af vandløb), og der kræves en dispensation fra naturbeskytelseslovens §3, jf 

lovenss §65 stk. 3. 

Der er obligatorisk screening i henhold til planloven og VVM-bekendtgørelsen, jf 

bek. bilag 2 punkt 11 f og g , jf. planlovens bestemmelser. 

Projektet skal konsekvensvurderes i forhold til habitatdirektivets krav.  

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Indsatsen er et krav i vandplanen, og staten finansierer derfor hele anlægsarbejdet, 

herunder udarbejdelse af et udbudsmateriale, ligesom kommunen får DUT midler til 

at lave og behandle projekter.. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Center for Teknik og Miljø urderer, at skitseprojektet ikke kræver en VVM-

redegørelse. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Det forelagte skitseprojekt laver kun meget begrænset indgreb i parkanlægget ved 

Møllehuset, samtidigt med at kontinuiteten i vandløbet sikres, som krævet i 

Vandplanen. Der sker ingen ændringer i de hydrologiske forhold omkring 

Mølehuset – Frederikshavns måske ældste hus. 

  

Man afskærer sig fra at udnytte det store fald i vandløbet til anlæggelse af ca. 1 km 

lang gydegrusbanke og lave helt fri faunapassage. 

En stærkt forbedret faunapassage ved Møllehus (og senere ved de stejle stryg 

nedstrøms) vil forbedre målopfyldelsen i Bangsbo Å systemet og sikre kontinuiteten 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/4486 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: PMU 
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i vandløbet som krævet i Vandplanen. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Udvalget beslutter at fremme det forelagte skitseprojekt for en 

faunapassage ved Møllehuset i Bangsbo å  

2. Skitseprojektet partshøres hos ejeren af restaurant Møllehuset og sendes 

herefter i offentlig høring i 8 uger. Det grønne Råd høres. 

3. Teknik og Miljø søger en anlægsbevilling hos staten til udførelse af 

projektet, når ansøgningsordningen er endeligt på plads, hvilket forventes 

at ske inden årets udgang. 

4.  Udvalget orienteres om indsigelser i høringsfasen og får Teknik og Miljø´s 

bemærkninger til indsigelserne sammen med et forslag til godkendelse af 

projektet efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Bilag  

Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Faunapassage Bangsbo.pdf (dok.nr.94035/11) 

Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Bilag bangsbo A4.pdf (dok.nr.94037/11) 

6446-12_v1_Screening for VVM pligt(1).pdf (dok.nr.83496/12) 

8523-12_v1_Bangsbo Å screeening - VVM screeningsskema biolgisk 

idealprojekt.docx(1).pdf (dok.nr.83512/12) 
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33. Kattehjem Frihedsvej 12, Frederikshavn 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 07/2143 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU 
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34. Takster 2013 - Renovationstakst, miljø- og genb rugsgebyr 

 

Sagsfremstilling  

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer 

ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

  

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. 

miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er 

det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede 

specifikationskrav til de enkelte ordninger.  

  

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for 

kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som 

helhed, der var underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, mens det nu er de enkelte 

affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.  

  

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S’s køb af AVØ A/S den 31. 

december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og 

forsyningen/AVØ, der sikrer, at byrådets ansvar for fastsættelse og opkrævning af 

gebyrer på affaldsområdet iagttages. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af 

forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber i 

koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget til 

kommunen for 2013, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen - 

november/december 2012. 

  

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår 

administrationen i Center for Teknik og Miljø, at kommunen fastholder taksterne 

uændret i 2013. 

  

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2013  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2013 

afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ. 

  

Renovationstaksten 2013  

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. 

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6442 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ’s administration. 

  

For 2013 foreslås følgende renovationstakster 

            

  Takster  

 2013 

Takster  

2012 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus 545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere:  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2013 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr  

2013 

Gebyr  

2012 

Lejligheder/helårsboliger 900  900 

Sommerhuse / værelser  650  650 

        

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  
Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne  

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang 

til genbrugspladserne.  

I 2012 etablerede AVØ A/S i samarbejde med kommunen en ny ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet som 

en abonnementsordning hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på 

genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, 

skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden 

tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne. 
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Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store 

mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.  

Ordningen fortsætter uændret i 2013 

  Gebyr  

2013 

Gebyr  

2012 

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950  633 

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2350  1567 

Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)  4700  3.133 

  

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

AVØ A/S indførte først adgangskortet 1. maj 2012, hvorfor de foreslåede takster i 

2012 blev reguleret, så gebyret på adgangskort tilsvarer adgang på 

genbrugspladserne i 8 måneder. Gebyret for 2013 gælder hele kalenderåret 

  

Gebyr for administration  

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 61, til dækning af 

kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger 

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder: 

�  De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation 

Vendsyssel 

�  Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og 

affaldsdata 

�  Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og 

regulativfastsættelse 

�  Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering 

af affald fra virksomheder  

  Gebyr  

2013 

Gebyr  

2012 

 8 mdr. 

Grundgebyr administration - erhverv   300  300 

Gebyret er ekskl. moms. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1.     nærværende forslag for 2013 til renovationstakster samt miljø- & 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

2.     nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og 

gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

byrådets godkendelse.  

3.     kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2013, afventer endelig 

budget fra forsyningen/AVØ 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 
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35. Budgetforslag 2013-16 

 

Sagsfremstilling  

Der er udarbejdet administrativt budgetforslag for 2013-16, og budgetforslaget er 

overgået til politisk behandling i de enkelte udvalg. 

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

budgetforlag samt de nye budgetrammer drøftes/indstilles til den videre politiske 

budgetproces 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Genoptages på septembermødet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

budgetbemærkninger PMU B2013.pdf (dok.nr.82320/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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36. Orienteringssag - Miljøvurdering af Landsplanre degørelse 

2012 

 

Sagsfremstilling  

Miljøministeren har besluttet at udarbejde et forslag til landsplanredegørelse 2012 

om vision ”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark”, som orienteret om 

på Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2012. 

  

Ved brev af 2. juli 2012 anmodes berørte myndigheder om bemærkninger til de 

miljøparametre, der vurderes at blive væsentligt berørt samt til beslutningen om en 

miljøvurdering af landsplanredegørelsen. 

  

Der vurderes ikke at være bemærkninger til beslutningen om at gennemføre en 

miljøvurdering af Landsplanredegørelse 2012 eller til de opstillede miljøparametre. 

  

Samtidig vedlægger Naturstyrelsen en synopsis for de temaer, 

landsplanredegørelsen vil komme til at omfatte. Under temaet ”Danmark i en 

nordisk og europæisk kontekst” behandles grænseregionerne, herunder 

Øresundsregionen, den dansk-tyske grænseregion i Sønderjylland samt 

perspektiverne i en fast Femer-Bælt forbindelse.  

   

Det er opfattelsen, at perspektiverne i samarbejdet mellem landene i KASK 

regionen (Kattegat-Skagerak) mangler, ikke mindst set i lyset af de KASK projekter, 

der er blevet etableret og har været afviklet samt de samarbejds- og 

erhvervsudviklingsmuligheder, der ligger heri, med betydning, ikke alene for 

Frederikshavn Kommune, men for hele regionen. 

  

Som følge heraf har Frederikshavn Kommune i brev af 6. august 2012 fremhævet 

overfor Naturstyrelsen, at KASK samarbejdet imellem de skandinaviske lande bør 

prioriteres højt i Landsplanredegørelse 2012. 

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

efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

Kommunens brev af 6. august.pdf (dok.nr.82537/12) 

74597-12_v1_myndighedshøring.pdf (dok.nr.83580/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3881 

 Forvaltning: U&E 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU 
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74598-12_v1_Bilag synopsis.pdf (dok.nr.83579/12) 
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37. Orienteringssag - Status på vindmøller i Gårdbo  Sø, Aalbæk  

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde tirsdag den 12. juni 2012, at der skal 

igangsættes planlægning for opstilling af vindmøller i Gårdbo Sø. 

  

Center for Teknik og Miljø har over sommeren arbejdet videre med projektet i 

samarbejde med ansøger. På mødet orienteres om status. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3149 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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38. Orienteringssag - Opstart af nyt LIFE projekt i  Råbjerg Mose  

 

Sagsfremstilling  

Naturstyrelsen Vendsyssel har taget initiativ til – i samarbejde med Frederikshavn 

Kommune – at afholde et borgermøde i Jerup Forsamlingshus den 28. juni 2012. 

Formålet var at afklare interessen blandt lodsejere for et nyt LIFE projekt i Råbjerg 

Mose. Det foreløbige projektområde ses i bilaget. Godt og vel 100 lodsejere var 

mødt op. Efter mødet blev det vurderet, at der generelt havde været positiv 

interesse for et nyt LIFE projekt.  

  

På den baggrund forventer Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen Vendsyssel 

at søge om et nyt LIFE projekt gennem EU med det formål at pleje naturen i 

området. I praksis vil det blandt andet betyde, at en del arealer med rimmer og 

dopper skal ryddes for træer. Ansøgningen skal afleveres inden 26. september 

2012. Et projekt vi være med til at sikre at kommunen lever op til sine forpligtigelser 

i Natura2000-handleplanen for området. 

  

Hidtil har EU bidraget med 50% af midlerne til LIFE-projekter, mens ansøger skulle 

bidrage med de resterende 50 % i egenfinansiering. Efter en nyligt indgået aftale 

mellem KL og Naturstyrelsen dækker staten nu de resterende 50 % fra en pulje på 

75 mio. kr, som Folketinget har sat af til naturpleje. Dermed skal kommunen ikke 

bidrage med finansielle midler til projektet og kommunens forbrug af 

personaleressourcer kan også godtgøres via LIFE-midler. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

  

 
Bilag  

Oversigtskort PMU 16082012.pdf (dok.nr.77301/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6057 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU 
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39. Orienteringssag - Politianmeldelser 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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40. Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats o g resultater 

for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøomr ådet 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven et 

kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet.  

På baggrund af resultaterne fra den senest gennemførte interne 

systemgennemgang i juni 2012 har ledelsen evalueret kvalitetsstyringssystemets 

aktuelle status. 

  

Ledelsen konkluderer, at kvalitetsstyringssystemet overordnet set fungerer 

tilfredsstillende. Der er mange gode forbedringstiltag i gang, og der er en generel 

mentalitet blandt medarbejderne, hvor man gerne vil forbedre sig og lære af 

hinanden. Dette er med til at sikre den faglige kvalitet og ensartethed i 

sagsbehandlingen og bidrager dermed til kvalitetsstyringssystemets effektivitet. 

  

Ledelsen konkluderer endvidere, at der er nogle udviklingsområder, som er 

væsentlige at arbejde med, for at sikre systemets fortsatte effektivitet. Det drejer sig 

primært om 

• at arbejde med, at skabeloner og paradigmer vedbliver at være 

hensigtsmæssigt udformet og medarbejderne klart kan se, hvilke 

dokumenter, der er kvalitetssikrede, og hvilke dokumenter, der blot er 

eksempler, samt 

• at gøre en yderligere indsats i forbindelse med at samtænke 

sagsbehandlingen i hele Center for Teknik og Miljø, så brugerne i højere 

grad opfatter Centeret som én enhed. 

Kommunen skal årligt offentliggøre en redegørelse for kommunens indsats og 

resultater i kvalitetsstyringsarbejdet. 

Ifølge loven skal redegørelsen indeholde: 

• Kvalitetspolitik og kvalitetsmål 

• Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 

• Oplysning om, at der kan søges aktindsigt i kommunens procedurer 

• Oplysninger om, hvorvidt systemet er certificeret i overensstemmelse med 

kravene i kvalitetsstyringsloven og bekendtgørelsen 

Af vedlagte bilag ses kommunens seneste redegørelse for 

kvalitetsstyringssystemet. Redegørelsen vil blive offentliggjort på kommunens 

hjemmeside umiddelbart efter dette mødes afholdelse. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/3210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Redegørelse til offentliggørelse 2012 (dok.nr.74852/12) 
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41. Orienteringssag - Efterforskning af skifergas i  Nordjylland 

 

Sagsfremstilling  

Energiselskabet Total har nu lavet en aftale med en lodsejer i Frederikshavn 

Kommune vedrørende leje af et areal til etablering af en efterforskningsboring efter 

skifergas. Der er tale om et areal tæt på Dybvad. Den præcise lokalitet er ikke 

kendt af Center for Teknik og Miljø endnu, idet den endelige kontrakt ikke er 

underskrevet. 

   

Skifergas-projektet handler om udvinding af naturgas fra skiferlag. Lagene ligger 

ca. 3-4 km nede i undergrunden.  

  

Energistyrelsen har i juni 2010 givet tilladelse (licens) til efterforskning af skifergas i 

et område, der dækker næsten hele Vendsyssel. Licensen gælder for en samlet 

periode på 6 år.  

  

Siden marts 2012 har interesseområdet for efterforskning af skifergas været 

indsnævret til et areal beliggende i både Brønderslev og Frederikshavn Kommune.  

  

Efterforskningsprojektet omfatter etablering af en boreplads på ca. 20.000 m2. Der 

etableres en boring ned i skiferlaget. Der udtages prøver af kernen for at vurdere 

om den ønskede geologiske struktur er til stede. Hvis det er tilfældet skal der 

gennemføres en produktionstest. Dette gøres ved hjælp af hydraulisk frakturering. 

Metoden går ud på at pumpe en blanding af vand, sand og tilsætningsstoffer ind i 

skiferlagene under højt tryk. Herved frigives naturgassen. Vandforbruget hertil 

leveres lokalt. Dette kan kræve tilladelse til ny vandboring. 20-50 % af det forbrugte 

vand inkl. tilsætningsstoffer opsamles og bortskaffes. Der efterlades en rest i 

undergrunden. 

  

Projektet forudsætter en sagsbehandling i forhold til VVM-reglerne (VVM står for 

Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Kommunen skal igangsætte en proces med 

VVM-redegørelse på selve fraktureringsprocessen. Etablering af en boring skal 

screenes for hvorvidt det udløser en VVM-redegørelse. 

  

Udover sagsbehandlingen efter VVM-reglerne forventes der at skulle gives 

byggetilladelse, landzonetilladelse (vurdering af lokalplanpligt), skiltetilladelse. Der 

skal muligvis også gives påbud efter miljøbeskyttelsesloven (vilkår for drift) samt 

tilladelse til indvinding af grundvand og tilladelse til krydsning af veje. 

Energistyrelsen skal endvidere give tilladelse til boreprogrammet. 

  

Center for Teknik og Miljø har endnu ikke modtaget anmeldelse, ansøgninger eller 

lignende i projektet. Disse forventes snarligt. Centeret er endvidere i dialog med 

Total omkring planlægning af information af det politiske system samt borgere. 

Det skønnes at etablering af boreplads kan ske i 2012 og at borearbejdet kan 

indledes primo 2013. Fraktureringen er planlagt til medio 2013 og forventes at vare 

1-2 måneder. Herefter vil boringen blive midlertidig lukket, mens der analyseres på 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2822 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU 
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resultaterne. 

Såfremt der er basis for en kommerciel indvinding af skifergas (decideret 

produktion) forventes denne først om en årrække (omkring 2022 og senere). Indtil 

da gennemføres yderligere undersøgelser. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering.  

  

 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 16. august 2012 Side 89 af 98 

 

42. Orienteringssag - Detailprojekt for faunapassag e ved Sæby 

Vandmølle 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har den 12. april modtaget et gennemarbejdet 

detailprojekt fra den valgte rådgiver der har foretaget en geoteknisk undersøgelse 

og lavet en vurdering af stemmeværkets stand forud for projekteringen. 

Detailprojektet er udformet efter principperne i det valgte løsningsforslag. Men der 

er efter aftale foretaget tilpasninger grundet en faglig høring hos fiskeribiologerne 

hos DTU-Aqua. Projektet fremtræder nu med en løsning, der med langt større 

sikkerhed garanterer faunapassage for alle væsentlige fiskearter. Det er opnået 

ved at gøre faldet over stryget en del mindre. 

  

Stryget etableres i sydsiden af Møllesøen og løber fra stemmeværket 240 meter op 

i åen, hvor skitseprojektet foreslog 160 meter. På de sidste 90 meter udvides 

stryget tragtformet til den fulde vandløbsbredde på 16 meter. Bredden i strygets 

nedre del udvides fra 5 til 6 meter, og stemmeværket udvides med 2 meter i 

bredden.  

   

De geotekniske undersøgelser har afsløret, at der ned til 5 meter under terræn 

findes sætningsgivende tørve- og gytjelag lag og sandede lag med finsand og silt, 

hvorfor rådgiver anbefaler en spunsløsning. Spunsene skal vibreres eller presses 

9-12 meter ned i undergrunden, for at have den fornødne styrke til at optage de 

kræfter, der er i spil under kritiske forhold på stedet. Der etableres en spunsvæg 

ind mod søen og en spunsvæg mod land på sydsiden. Bag denne lægges et 

omvendt dræn, der skal sikre grundvandsspejlet holdes konstant under de gamle 

huse, så der ikke sker sætningsskader. Over spunsvæggene, der afsluttes med en 

hammer i beton etableres adskilte terrasser ud for hver af ejendommene i 

Pindborggade, bortset fra nr. 9, der kan benytte en arbejdsplatform ud for 

kommunens vandværksgrund, hvor stryget skal serviceres fra.. Stryget beklædes 

på indersiden med hårdtræ. 

 . 

Der er behov for at udskifte gangbroen over stemmet og bundstokken i 

stemmeværket og reparere dele af betonen. 

  

Detailprojektet opgør anlægsomkostningerne til 16,8 mio. kr., hvor skitseprojektet 

anslog omkost-ninger til 4,3 mio. kr. - Årsagen til de stærkt forøgede udgifter er 

behovet for at spunse dybt og over en længere strækning end forudsat i 

sklitseprojektet. Et andet forhold er, at de gamle bygninger tæt på vil kræve særlige 

teknikker for vibrering eller nedpresning af spunsvæg, samt at det skal ske fra 

vandsiden. Det indgår også, at anlægsarbejdet skal foregå på et vanskeligt 

tilgængeligt sted for maskiner. 

  

I prisen indgår ikke en slamoprensning i resten af møllesøen (1100 m3), men kun i 

selve stryglejet (500 m3), Udgiften til de 500 m3 er vurderet til 500.000 kr. Det er 

Center for Teknik og Miljø’s vurdering, at en oprensning af resten af møllesøen er 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/353 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: TU 
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stærkt tiltrængt, hvis den karakteristiske søflade skal bevares som del af det 

kulturhistoriske billede. Det er også et ofte fremført ønske fra lodsejerne. 

Erstatninger er heller ikke prissat, ligesom udarbejdelse af et udbudsmateriale 

heller ikke indgår i prisen – Dette arbejde var i rådgiverens tilbud sat som 

selvstændig leverance til 90.000 kr., Midler til erstatninger og udlicitering af 

opgaven kan indgå i ansøgning om anlægsbevilling. 

Det er efter den nu vedtagne Vandplan Staten, der skal finansiere fjernelse af 

spærringer, mens kommunerne laver og gennemfører projekterne. For at kunne 

lave en dækkende ansøgning til en anlægsbevilling fra den nye ordning, der ventes 

endeligt på plads inden årets udgang, skal disse ting være afklaret. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 
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43. Orienteringssag - Stiplanlægning, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 12.august 2008 at prioritere udarbejdelsen af 

en stiplan for Gl. Skagen, på baggrund af en henvendelse fra Gl.Skagen 

Grundejerforening.  

På mødet orienteres om status for stiplanlægningen i Gl. Skagen. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 
Bilag  

Stikort_august2012.pdf (dok.nr.81751/12) 

Stiføring i Gl Skagen - oplæg.pdf (dok.nr.81750/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7764 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU 
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44. Orienteringssag - Meddelte påbud 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 10. januar 2012 meddelt følgende 

påbud: 

  

Sagnr. 12/3741 

Ejer af ejendommen Hirtshalsvej 81, Ålbæk har fået et påbud om 

retablering af 2 m. bræmmer langs vandløb 

  

Sagnr. 12/3742 

Ejer af ejendommen Bævervej 8, Ålbæk har fået et påbud om retablering af 

2 m. bræmmer langs vandløb 

  

Sagnr. 12/3792 

Ejer af ejendommen Havensvej 25, Sæby har fået et påbud om retablering 

af 2 m. bræmmer langs vandløb 

  

Sagnr. 09/3737 

Ejer af ejendommen Volstrupvej 89, Sæby har fået et påbud om retablering 

af 3 overdrev og 1 mose 

  

Sagnr. 10/2945 

Ejer af ejendommen Rønbrovej 15, Sæby har fået et påbud om retablering 

af 2 ferske enge 

  

Sagnr. 12/4868 

Ejer af ejendommen Danmarksgade 23F, Frederikshavn har fået et påbud 

om bekæmpelse af bjørneklo 

  

Sagnr. 12/4789 

Ejer af ejendommen Tryvej 4, Østervrå har fået et påbud om bekæmpelse 

af bjørneklo 

  

Sagnr. 11/8298 

Ejer af ejendommen Apholmenvej 41, Frederikshavn har fået et påbud om 

forbedret spildevandsrensning på ejendommen 

  

Sagnr. 12/1947 

Ejer af ejendommen Kuskevej 29, Jerup har fået et påbud om hævning af 

sivestrenge i nedsivningsanlæg  

  

Sagnr. 12/5229 

Ejer af ejendommen Bækvej 15, Frederikshavn har fået et påbud om 

bekæmpelse af bjørneklo 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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Sagnr. 12/5230 

Ejer af ejendommen Bækvej 22, Frederikshavn har fået et påbud om 

bekæmpelse af bjørneklo 

  

Sagnr. 12/5231 

Ejer af ejendommen Bækvej 27, Frederikshavn har fået et påbud om 

bekæmpelse af bjørneklo 

  

Sagnr. 12/5232 

Ejer af ejendommen Bækvej 28, Frederikshavn har fået et påbud om 

bekæmpelse af bjørneklo 

  

Sagnr. 12/5233 

Ejer af ejendommen Bækvej 42, Frederikshavn har fået et påbud om 

bekæmpelse af bjørneklo 

  

Sagnr. 05/185 

Ejer af ejendommen Gærumvej 29, Frederikshavn har fået påbudt at 

bortskaffe affald og foretage oprydning på ejendommen 

  

Sagnr. 07/2423 

Ejer af ejendommen Mølholtvej 93, Sæby har fået påbudt at iværksætte 

foranstaltninger til effektiv fluebekæmpelse på pelsdyrfarmen 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 
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45. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanse r 

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Afslag på ansøgning om udvidelse af en minkfarm eje ndommen 

Jennetvej 33, Ålbæk af 1. juni 2012  

Ejendommens ejer har påklaget kommunens afgørelse af 4. november 

2010 hvori der blev meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til udvidelse 

af produktionen på minkfarmen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 4. november 2010. Sagen hjemvises til fornyet 

behandling. 

  

• Fastholdelse af registrering af engareal på ejendom men Krogsdamvej 

105, Dybvad af 12. juni 2012  

Lodsejers repræsentant har påklaget kommunens afgørelse af 15. 

december 2011, hvori der blev meddelt afgørelse om fastholdelse af 

registrering af engareal.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 15. december 2011 om fastholdelse af registrering af 

engareal 

  

• Lovliggørelse af udhus/brændeskur på ejendommen Hjo rtespringet 

19, Lyngså af 19. juni 2012  

Ejer har ved advokat påklaget kommunens afgørelse af 8. juni 2011 hvori 

der blev meddelt afslag på ansøgning om dispensation til bibeholdelse af et 

37 m2 udhus. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 

afgørelse 8. juni 2011 

  

• Byggelovsklage, Odinsvej 14, Skagen af 26. juni 201 2 

Naboer til ejendommen har klaget over kommunens afgørelse af 7. 

december 2010 hvori der blev meddelt byggetilladelse til byggeri på 

Odinsvej 14, Skagen.  

Ejer har ved advokat klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

13. april 2011 og 11. juni 2011 om tilbagekaldelse af byggetilladelse af 7. 

december 2010. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

 
 Åben sag  
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Statsforvaltningen finder ikke, at det nødvendige grundlag for at 

tilbagekaldelse af byggetilladelse er tilstede. Tilbagekaldelsen er 

dermed ulovlig, og byggetilladelsen af 7. december 2010 står ved 

magt. 

  

• Genoptagelse af sag om lovliggørelse af forhold på Grenen Camping 

af 2. juli 2012  

Ejer har ved advokat fremsendt anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet 

om genoptagelse af nævnet afgørelse af 14.maj 2012, hvori der er meddelt 

afslag på at lovliggøre forhold på Grenen Camping ved. etablering af 

overnatningspladser på en boldbane samt til den skete ændrede 

anvendelse af naturarealer til campingenheder mv. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afslår at genoptage nævnets afgørelse 

af 14. maj 2012 

• Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2010 for eje ndommen 

Donstedvej 60, Dybvad af 6. juli 2012  

Rådgiver har på vegne af ejer klaget over Naturerhvervsstyrelsen afgørelse 

af 10. januar 2011. Frederikshavn Kommune kunne den 26. oktober 2010 

ved kontrol konstatere, at overtrådte ejer krydsoverensstemmelseskrav 

1.16 - 2 meter bræmmer langs naturlige vandløb og søer ved Albæk kort 

før udløb i Voer Å. Landbrugsstøtten blev derfor nedsat med 5 % for 

ansøgningsåret 2010. 

  

Fødevareministeriets Klagecenter er kommet frem til følgende afgørelse: 

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og 

fastholder afgørelsen 

  

• Afgørelse om opholdsstedet Skagen, Markvej 38 i Ska gen af 11. juli 

2012 

En nabo til opholdsstedet Skagen har klaget over at Frederikshavn 

Kommune har truffet afgørelse om, at opholdsstedet Skagen må anses 

som fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen Markvej 

38 til boligformål. Det ansøgte opholdssted kræver derfor ikke 

tilvejebringelse af lokalplan.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse om opholdsstedet Skagen 

  

• Byggetilladelse til placering og opførelse af somme rhus på 

ejendommen Spættevej 2, Sæby af 13. juli 2012  

En nabo har påklaget kommunens afgørelse af 12. juli 2010 hvori der 

meddelt byggetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på Sættevej 2, 

Sæby 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 
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Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 17. marts 2011, hvori 

kommunen meddelte klager, at kommune ikke fandt nogen 

uoverensstemmelser med byplanvedtægtens bestemmelser   

  

• Tilladelse til udvidelse af pelsdyrproduktionen på ejendommen 

Hedevangsvej 9, 9300 Sæby af 30. juli 2012  

Det Økologiske Råd har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 7. 

januar 2010, hvori der er meddelt tilladelse til udvidelse af produktionen på 

ejendommen fra 900 årstæver mink og 90 årstæver ræve til 1.340 årstæver 

mink i eksisterende haller. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 7. januar 2010 om tilladelse til udvidelse af 

pelsdyrproduktionen på ejendommen. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til efterretning. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 
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46. Efterretningssag - Økonomisk status pr. 31. jul i 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. juli 

2012 for Teknisk Udvalg til orientering. 

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på center 

niveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der tilknyttet korte 

overordnede kommentarer, der beskriver de enkelte centerets økonomiske stade. 

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

efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Til efterretning. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 
Bilag  

Økonomisk Status pr. 31-7-2012 PMU.pdf (dok.nr.82391/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 

 
 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 16. august 2012 Side 98 af 98 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


