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1. Spildevandsplan - vandløb i det nordlige Skagen 

 

Sagsfremstilling  

En gruppe af borgere fra det nordlige område af Skagen har i brev af 3. august 

2012 ønsket at deltage i et dialogmøde med Plan- og Miljøudvalget. I den 

forbindelse vil de fremlægge deres bemærkninger vedrørende vandløbene i 

Skagen – set i forhold den kommende Spildevandplan. 

Borgergruppen deltager i Plan- og Miljøudvalgets møde kl. 14.30. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til drøftelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Sagen drøftet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/794 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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2. Vindmøller i Gårdbo Sø - En gruppe af naboer til  søen har 

foretræde for udvalget 

 

Sagsfremstilling  

En gruppe af naboer til det ansøgte vindmølleprojekt i Gårdbo Sø har ønsket at få 

foretræde for Plan- og Miljøudvalget. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til drøftelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Sagen drøftet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3149 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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3. Vindmøller i Gårdbo Sø - Ansøgers konsulent har foretræde 

for udvalget 

 

Sagsfremstilling  

Ansøgers konsulent til vindmølleprojektet i Gårdbo Sø har ønsket at få foretræde 

for Plan- og Miljøudvalget. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til drøftelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Sagen drøftet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3149 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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4. Vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd vedtog på møde onsdag den 21. december 2012 en vindmølletemaplan for 

Frederikshavn Kommune, der indeholder reviderede retningslinjer for opstilling af vindmøller og 

udlægger 5 områder til større vindmøller (= totalhøjde på 125-150 m). Områderne er: 

• Vindmøller ved Kvissel Brænding 

• Vindmøller ved Højstrup 

• Vindmøller ved Tamholt 

• Vindmøller ved Østkystvejen 

• Vindmøller ved Donsted 

  

Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om igangsætning af detaljeret planlægning med 

lokalplan, kommuneplantillæg og VVM for alle 5 områder. Plan- og Miljøudvalget har på møder i foråret 

2012 besluttet at igangsætte detaljeret planlægning med udarbejdelse af lokalplan, 

kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering for de 4 af områderne. Området ved Østkystvejen er endnu 

ikke igangsat med beslutning i Plan- og Miljøudvalget. 

  

Centret har derudover modtaget ansøgninger om opstart af detaljeret planlægning for yderligere 5 

områder, der ikke indgår i vindmølletemaplanen. Områderne er: 

• Vindmøller i Gårdbo Sø 

• Vindmøller ved Fæbroen 

• Vindmøller syd for Dybvad 

• Vindmøller ved Kærskov 

• Vindmøller ved Favrholt 

  

Vindmøller i Gårdbo Sø blev igangsat med beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012 og de 

øvrige 4 ansøgere afventer politisk stillingtagen. 

  

I nedenstående skema er fakta om de forskellige områder og deres omfang: 

Projekter: 

Antal 

vindmøller: 

Effekt pr. 

mølle: 

Effekt i alt i 

projektet: 

Totalhøjde: 
Produktion: 

Antal 

husstande: 

Stk. MW MW m MWh/år 
 

Kvissel Brænding 3 2,0 6,0 125 18.400 5.300 

Højstrup 4 3,0 12,0 125 23.700 6.800 

Tamholt 5 3,0 15,0 131 41.200 11.700 

Østkystvejen 4 og 3 3,075 og 2,0 18,3 107 og 150 Ikke opgivet Ikke opgivet 

Donsted 4 3,0 12,0 130 30.000 7.100 

Gårdbo Sø 12 3,0 36,0 140 109.800 36.590 

Fæbroen 3 2,0 6,0 125 15.000 3.750 

Dybvad 3 2,0 6,0 125 15.000 3.750 

Kærskov 3 3,0 9,0 140 Ikke opgivet Ikke opgivet 

Favrholt 4 3,0 12,0 125 Ikke opgivet Ikke opgivet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/16813 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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I alt 47 - 130,3 - 253.100 74.990 

Kilde: Ansøgninger og beregninger modtaget af ansøgere. 

  

Centret foreslår en prioritering som følger, hvor der tages udgangspunkt i igangsætning af planlægning 

for områderne, som indgår i vindmølletemaplanen og herefter en igangsætning af planerne afhængig 

af, hvornår ansøgningen er modtaget i Center for Teknik og Miljø: 

  

1. prioritet:       Vindmøller ved Østkystvejen 

2. prioritet:       Vindmøller ved Favrholt 

3. prioritet:       Vindmøller ved Fæbroen 

4. prioritet:       Vindmøller syd for Dybvad 

5. prioritet:       Vindmøller ved Kærskov 

  

På mødet drøftes den fremtidige vindmølleplanlægning og prioritering af projekterne, idet det 

bemærkes, at der samtidig foreligger en mulighed for, at kommunen fremadrettet vil modtage 

ansøgninger om vindmøller i andre områder. 

  

***  Kystnære havvindmøller. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der arbejdes videre med 

vindmølleplanlægning udfra den prioriterede liste. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
4) Indstillingen tiltrædes, dog således at 2’ prioritet rykkes til prioritet 5. 

 
Bilag  

Oversigtskort med vindmølleprojekter pr. 16.08.2012 - PDF (dok.nr.87443/12) 
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5. Forslag til kommuneplantillæg 09.48 Udpegning af  

potentielle områder til placering af fælles biogasa nlæg 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10. januar 2012 er der 

udarbejdet et kommuneplantillæg med henblik på udpegning af potentielle områder 

for lokalisering af et fælles biogasanlæg i Frederikshavn Kommune.  

  

Der har sideløbende i regi af Energibyen Frederikshavn i samarbejde med 

Frederikshavn Forsyning og Landbo Nord været arbejdet med mulige 

anlægsprojekter, der dog endnu ikke er konkretiseret nærmere. 

  

På Plan- og Miljøudvalgets januarmøde blev der forelagt 4 forskellige potentielle 

lokaliseringsmuligheder. 2 af disse er imidlertid i det foreliggende 

kommuneplantillæg udtaget. Den ene ved Donstedvej, hvor lodsejeren ikke 

længere er interesseret i at etablere et biogasanlæg. Den anden ved Hørbylundvej 

er udtaget, idet forskellige forhold ved området ved nærmere analyse har vist sig 

ikke at være optimale, ligesom de aktuelle aktører omkring et anlægsprojekt heller 

ikke finder området interessant. 

  

Kommuneplantillægget indeholder således de to resterende potentielle 

lokaliseringer ved den nordlige ende af Hørbylundvej og ved Hjørringvej/ 

Bjeldalsvej i Østervrå. De to områder er delvist lokalplanlagte og udlagt som 

erhvervsområder i kommuneplanen, Området ved Hørbylundvej bliver benyttet til 

erhverv i form af et korn- og foderstoflager med tilhørende administration. Anlægget 

er i dag nedgraderet udelukkende anvendt som lager. 

Kommuneplantillægget indeholder udelukkende forslag til kommuneplanens 

retningslinjer og udpegning af områderne. Realiseringen af et biogasanlæg fordrer 

udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg med rammer for lokalplanlægningen og en 

egentlig lokalplan. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at kommuneplantillægget sendes i offentlig 

høring. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

KPtillægBiogastemaplan.pdf (dok.nr.91695/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/8283 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Forslag til lokalplan FRE.C.12.26.01, Dagligvare butik ved 

Skøjtealleen 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. december 2011 at igangsætte ny 

planlægning for en dagligvarebutik ved Skøjtealleen i Frederikshavn 

  

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

lokalplan FRE.C.12.26.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.49. 

  

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et ønske om at opføre en ny 

dagligvarebutik til lokal forsyning af den sydlige del af Frederikshavn. Butikken 

placeres midt i et større udbygget boligområde, der ved lokalplanens udarbejdelse 

har relativt langt til dagligvareforsyning. Med lokalplanens vedtagelse vil det blive 

muligt at opføre én enkeltliggende butik med en størrelse op til 1000 m². 

  

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn by mellem 

Iscenter Nord og Europavejen.  

Lokalplanområdet dækker to private ejendomme og et kommunalt ejet areal. I 

forbindelse med salg eller udlejning af det kommunale areal sikres det, at de p-

pladser, der etableres i forbindelse med en butik i lokalplanområdet gøres 

tilgængelige for offentligheden, herunder gæster til Iscenter Nord.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Da den påtænkte anvendelse ikke er i overensstemmelse med den gældende 

kommuneplanramme følges lokalplanen af forslag til tillæg nr. 09.49 til 

kommuneplanen. 

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

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

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

en dagligvarebutik forventes ikke at medføre væsentlige miljømæssige 

påvirkninger. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres 

sammen med offentliggørelsen af lokalplanen. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.C.12.26.01 

Dagligvarebutik ved Skøjtealleen og kommuneplantillæg nr. 09.49 udsendes i 

offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5838 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag  

Forslag til lokalplan FRE.C.12.26.01 (dok.nr.91851/12) 
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7. Forslag til lokalplan SKA.F.05.01.01, Skagen Kol onihave 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 28. september 2010, at et ønske 

fra Skagen Kolonihaveforening om udvidelse af kolonihavehusene fra nuværende 

30 m2 til ca. 50 m2 kræver udarbejdelse af en lokalplan for området.  

  

Ønsket om større huse er blandt andet begrundet med, at der i 2009 blev muligt at 

overnatte i husene, ligesom udvidelsen af husene vil være i god overensstemmelse 

med andre kolonihaveområder i kommunen.   

  

Områdets bebyggelsesregulerende bestemmelser reguleres i dag alene via en 

deklaration og lokalplanen skal erstatte deklarationen og sikre mere detaljerede og 

tidssvarende bestemmelser for området.  

  

Lokalplanområdet omfatter et kommunalt ejet areal på ca. 4,9 ha, som indeholder 

knapt 100 kolonihavehuse. 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for 

området.  

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.F.05.01.01 – 

Skagen Kolonihave udsendes i offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Lokalplanforslag - SKA.F.05.01.01 til PMU 040912.pdf (dok.nr.90288/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9835 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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8. Forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01, Bolig- og  

erhvervsområde Elmevej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at fastlægge bestemmelser for 

udvidelse af lagerfaciliteterne i tilknytning til den eksisterende virksomhed ”Netop” 

beliggende Elmevej 4, Ålbæk  

  

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Elmevej 4, Ålbæk  og har et grundareal på 

2.806 m2 og er beliggende i den vestlige del af Ålbæk by. Området omgrænses til 

alle sider af boligbebyggelser og tilgrænser komunevejen Elmevej mod syd.  

  

Lokalplanforslaget skal fastlægge bestemmelser for udvidelse af virksomhedens 

lagerbygning med netto 115 m2.  

  

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.41 som overfører området til 

blandet bolig- og erhvervsområde og fastlægger nye bestemmelser vedrørende 

erhvervsdelen. 

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

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

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 og 

forslag til kommuneplantillæg nr. 09.41 – Bolig- og erhvervsområde Elmevej, 

Ålbæk, udsendes i offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 Bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk  (dok.nr.91077/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6703 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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9. Forslag til løsning af parkerings-, tilkørsels- og 

trafikafviklingsforholdene ved Skagens Museum 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af fremlæggelse og udsendelse af lokalplanforslag for udvidelse og 

renovering af Skagens Museum er der udarbejdet et notat med forslag til regulering 

af parkerings-, tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene ved Skagens Museum. 

  

Den planlagte udvidelse af Skagens Museum indebærer, at der ifølge lokalplanen 

skal etableres 42 nye parkeringspladser gennem Frederikshavn Kommunes 

parkeringsfondsordning. Notatet peger på forskellige muligheder for, at der kan 

etableres yderligere p-pladser på forskellige lokaliteter herunder på Spliidsvej. 

Derudover indeholder notatet forslag til en parkeringsstrategi bestående af en 

bedre skiltning, indførelse af p-forbudszone, angivelse af p-søge-rute og anvisning 

af områder for turistbusparkering. 

  

Fagcenteret har som supplement til notatet undersøgt alternative 

etableringsmuligheder dels ved ejendommen Admiralgården, Østre Strandvej 51 og 

dels kantstensparkering på Østre Strandvej. 

  

Admiralgården, der er et anneks til Brøndums Hotel med 27 værelsesenheder. 

Admiralgården er imidlertid en fredet bygning, hvorfor det ikke umiddelbart er 

hensigtsmæssigt at etablere p-pladser, der ikke hidrører Admiralgården. Såfremt 

der skulle etableres p-pladser her ville parkeringsnormen på 1 p-plads pr. 

værelsesenhed for hotellet først skulle opfyldes. Muligheden for etablering af 

yderligere p-pladser vil herefter være stærkt begrænsede. Denne løsning kan 

derfor ikke anbefales. 

  

Kantstensparkering langs Østre Strandvej er formeldt allerede en mulighed, der 

imidlertid sjældent benyttes. Såfremt der afmærkes parkeringsbåse langs vejen, vil 

dette synliggøre muligheden. Østre Strandvej ligger i en 2-3 minutters gangafstand 

fra Skagens Museum. Der vil kunne afmærkes 48 parkeringsbåse på strækningen 

Havnevagtvej til Skudevej. Mens der fra Skudevej til enden af Østre Strandvej vil 

kunne afmærkes yderligere 42 parkeringsbåse. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og miljøudvalget 

fremsender notatet til Teknisk Udvalg til drøftelse og beslutning om eventuel 

iværksættelse af de foreslåede tiltag. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Et flertal ønsker at der arbejdes videre med etablering af P-pladser på: 

1)     Østre Strandvej 

2)     Spliidsvej 

3)     Spliidsvej/Markvej 

4)     Skolemarken 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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Pia Karlsen kan ikke tiltræde etablering af P-pladser på Spliidsvej. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde etablering af P-pladser på Skolemarken. 

  

Jens Hedegaard Kristensen foreslår, at der arbejdes videre med muligheden for 

etablering af halvt nedgravet parkering på Skolemarken.  

  

Pia Karlsen, Erik Sørensenog John Christensen tilslutter sig Jens Hedegaard 

Kristensen’s forslag. 

 
Bilag  

COWI_rev1 Parkeringsnotat Skagens_Museum_1maj2012.pdf (dok.nr.48100/12) 
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10. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.C.03.07.01,  Skagens 

Museum og kommuneplantillæg 09.46 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i 

perioden fra den 13. juni til den 15. august 2012, hvilket har givet anledning til 

indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af september 2012. 

  

Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter området omkring Skagens 

Museum og muliggør, at museet kan renoveres og udvides i overensstemmelse 

med udarbejdede projektforslag. 

  

Lokalplanen har fordret udarbejdelse af kommuneplantillæg 09.46 hvor 

bestemmelser om etageantal, tagform og tag- og facadematerialer er ændret i 

forhold tidligere bestemmelser i kommuneplan 2009 – 20.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.C.03.07.01 Skagens 

Museum og kommuneplantillæg 09.46 vedtages endeligt uden ændringer i forhold 

til de udsendte forslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstilligen, idet det arkitektoniske udtryk ikke 

i tilstrækkelig grad er tilpasset plesnerbygningen. 

 
Bilag  

LPendeligSKA.C.03.07.01.pdf (dok.nr.90092/12) 

KP-tillægEndelig09.46..pdf (dok.nr.90087/12) 

Indsigelsesnotat SKA.C.03.07.01.pdf (dok.nr.90084/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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11. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.04.01, Dam stedvej 

i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 9. maj til 

den 4. juli 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser, som det fremgår af 

indsigelsesnotat af september 2012. 

  

Lokalplanen omfatter 6 ejendomme beliggende på Damstedvej i Vesterby, Skagen. 

Lokalplanen er en opfølgning på SKA.242.B for hele Vesterby. Lokalplanen 

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

nybyggeri og udvidelse af den nuværende bebyggelse og at forebygge 

indbliksgener og at tilgodese udsigtslinjer fra bebyggelsen.  

  

Lokalplanen fastholder den forskudte placering af bebyggelsen og friholdelse af 

arealerne mod Damstedfredningen for bebyggelse. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.B.04.04.01 vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat SKA.B.04.04.01.pdf (dok.nr.89976/12) 

LpEndelig_SKA.B.04.04.01 Damstedvej.pdf (dok.nr.89972/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/913 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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12. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.E.02.05.01,  

Erhvervsområde til butiksformål ved Grundtvigsvej, Elling 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag FRE.E.02.05.01 for et erhvervsområde til butiksformål ved 

Grundtvigsvej i Elling samt kommuneplantillæg nr. 09.31 har været udsendt i 

offentlig høring i perioden fra den 16. maj til den 11. juli 2012. 

  

Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Elling by mellem Grundtvigsvej og 

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

vejbetjenes fra to sider af Grundtvigsvej. Det samlede lokalplanområde udgør 

13.500 m2 og er beliggende i byzone. 

  

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

dagligvarebutik, som sammen med de øvrige funktioner placeres omkring et 

centralt beliggende parkeringsområde. 

  

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

en enkelt beboelsesejendom. Det er en forudsætning for etablering af 

dagligvarebutikken, at beboelsesejendomme nedlægges. TDC-stationen er en 

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

indretning af det fremtidige centerområde. 

  

Lokalplanen er ledsaget af et kommuneplantillæg, som udvider 

lokalcenterafgrænsningen for detailhandel. 

  

Der er i løbet af offentlighedsfasen ikke indsendt indsigelser/bemærkninger til 

planforslaget. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, af lokalplan FRE.E.02.05.01 for et 

erhvervsområde til butiksformål ved Grundtvigsvej i Elling samt kommuneplantillæg 

nr. 09.31 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Lp.FRE.E.02.05.01, PMU04.09.12.pdf (dok.nr.91601/12) 

Kpt. 09.31, PMU04.09.12.pdf (dok.nr.91602/12) 

Tidligere beslutninger.pdf (dok.nr.92099/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3965 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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13. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.06.01 og 

kommuneplantillæg 09.20 - Centerområde v/ Chr. X´s Vej, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til de omhandlede planer har i perioden fra den 30. maj 2012 til den 25. juli 

2012 været fremlagt til offentlig debat. Der er ikke indkommet indsigelser imod 

forslagene. Vejdirektoratet har fremsendt bemærkninger til lokalplanforslaget. 

Center for Teknik og Miljø har beskrevet og kommenteret bemærkningen i det 

Indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen som bilag. 

 
Indstilling  
Konst.direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.C.03.06.01 og det 

tilhørende tillæg nr. 0.20 til kommuneplanen vedtages med den ændring der 

fremgår at Indsigelsesnotatet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Paul Rode Andersen og Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.C.03.06.01og kpl.tillæg 0.20_2009. (dok.nr.87393/12) 

Lokalplan SKA.C.03.06.01 til endelig vedtagelse, bilag til PMU 4.09.2012 (dok.nr.89786/12) 

Kommuneplantillæg 09.20 til endelig vedtagelse, bilag PMU 4.09.2012 (dok.nr.89785/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/6887 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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14. Høring: Forslag til en styrket borgerkørsel i F rederikshavn 

kommune 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation – f.eks. til 

skole, dagtilbud, læge, sygehus, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. 

Nogle kørsler er variable, andre er faste. 

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. Det 

betyder, at organiseringen af de forskellige typer kørsel varierer og at der ikke er 

en tværgående koordinering af kørslerne, hvorved mulighederne for eksempelvis 

samkørsel ikke udnyttes fuldt ud. 

Enkelte centre har organiseret kørslen gennem NT, mens andre har indgået aftaler 

med vognmænd / taxaselskaber om at varetage planlægning og koordinering af 

kørslen.  

Langt de fleste kørselsordninger har været i udbud, med henblik på at sikre 

favorable priser på kørslen.  

Direktionen nedsatte en projektgruppe, som i foråret 2012 har undersøgt 

perspektiverne ved at indgå en samlet NT aftale om alle kommunens borgerkørsler 

og ved at oprette et fælles kørselskontor. Formålet med arbejdet er at udvikle 

området, så både borgerservicen og kørselsøkonomien optimeres. 

Projektgruppen har udarbejdet en rapport, der viser de økonomiske, 

servicemæssige og personalemæssige konsekvenser ved en samlet NT aftale og 

et fælles kørselskontor. Rapporten er vedlagt som bilag. Her følger et kort rids af 

rapportens anbefalinger. 

  

En samlet aftale med NT  

Ved en samlet aftale med NT vil NT fremover skulle stå for udbud af alle 

kommunale kørselsordninger og fra foråret 2013 vil kommunen selv skulle stå for al 

planlægning, koordinering og bestilling via NT’s kørselskoordineringssystemer i et 

kørselskontor.  

Såfremt der indgås aftale med NT opkræves Frederikshavn Kommune et 

administrationsgebyr pr. tur og dette gebyr dækker fælles EU-udbud, udarbejdelse 

af licitationsmateriale, kontraktindgåelse/kontraktpleje med vognmænd, løbende 

afregning med entreprenører og den kommunale budgetenhed, anvendelse af IT-

systemer og omkostninger til drift af disse, driftsovervågning og support til 

kommunens personale. 

Projektgruppen anbefaler, at alle kørsler samles i NT. 

  

Et fælles kørselskontor  

Et fælles kørselskontor vil betyde én indgang for al borgerhenvendelse vedrørende 

kommunens kørselsordninger. Det giver et entydigt og fælles omdrejningspunkt for 

bestilling og afbestilling af kørsel, kommunikation til borgeren, vognmanden og 

fagcentrene. 

Et fælles kørselskontor vil oparbejde en særlig ekspertise og overblik over 

kørselsomfang og optimeringsmuligheder, til gavn for fremtidige udbudsforretninger 

og styring af kørselsområdet. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: nicl 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR 
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Projektgruppen anbefaler oprettelsen af et kørselskontor. 

  

Serviceniveauet  

Et fælles kørselskontor og en samlet aftale med NT vil betyde, at borgerne får én 

indgang til alle spørgsmål om kørsel. Det giver en mere ensartet, smidig og 

gennemsigtig service for borgeren. 

En samlet NT aftale og et fælles kørselskontor vil indebære mere samkørsel end i 

dag, og det kan nogle borgere opleve som en serviceforringelse. Nogle borgere har 

i dag en direkte kontakt med vognmanden, og indgår individuelle kørselsaftaler 

med meget kort varsel. Denne praksis vil ikke kunne bevares ved en samlet NT 

aftale. 

Projektgruppen er ikke bekymret for serviceniveauet ved en samlet NT aftale og 

fælles kørselskontor. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Det er vanskeligt at beregne, hvor meget der spares ved at koordinere kørslen 

gennem NT. NT har som målsætning, at kommunerne kan spare mindst 20 % på 

variabel kørsler, og en erfaringsbaseret besparelse på omkring 8 % på faste 

kørsler. 

Frederikshavn Kommune samlede udgifter til variabel kørsel er på ca. 6,8 mio. kr. 

og de påvirkelige faste kørselsudgifter er på ca. 21,7 mio. kr. Når kommunens 

nuværende kørselsudgifter og NTs sparemål sammenholdes kan der – alt andet 

lige – forventes en besparelse på ca. 3,1 mio. kr. 

  

NT ser en tendens til, at de indkomne priser i kørselsudbud gennem de senere år 

er faldet lidt, hvorfor besparelsen muligvis kan blive større. Frederikshavn 

Kommune har selv erfaret, at udgifterne til aktivitets- og genoptræningskørsel er 

faldet betydeligt, efter disse ordninger overgik til NT’s kørselsordning i 2011.  

  

Ved at samle al kørsel i NT kan Frederikshavn kommune få detaljerede opgørelser, 

som viser, hvad de forskellige kørselsordninger og de enkelte ture koster. 

  

  

 
Personalemæssige konsekvenser  
I dag bruger Frederikshavn Kommune hvad der svarer til ca. 2,7 årsværk på 

kørselsordningerne.  

Det er NTs vurdering og erfaringer fra andre kommuner, at der i opstarten af et 

kørselskontor vil være behov for ekstra administrative ressourcer – bl.a. fordi 

kørselskontoret overtager nogle af de planlægnings- og koordineringsopgaver som 

i dag varetages af vognmændene. Denne ekstra ressource vil evt. kunne 

reduceres i takt med, at kørselskontoret får opbygget egne erfaringer, procedurer 

og viden.  

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes et kørselskontor i regi af 

Borgerservice, og at der afsættes 4 årsværk i kørselskontorets etableringsfase. 

  

Høring og politisk sagsbehandling  
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Direktør for Borgerservice har fremsendt sagen til høring i Handicaprådet og 

Ældrerådet. Høringssvarene vedlægges til den politiske behandling i Børne- og 

Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, 

Økonomiudvalget og byrådet. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundheds-udvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at 

  

1. Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle variable 

kørsler med virkning fra 1. marts 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

2. Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle faste 

kørsler med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

3. Frederikshavn Kommune opretter et fælles kørselskontor på 4 årsværk i 

regi af Borgerservice med virkning fra 1. marts 2013 

4. Udgiften til etablering af fælles kørselskontor finansieres indenfor 

budgetrammen, herunder at midler svarende til 2,7 årsværk overføres fra 

de respektive centre til Kørselskontoret” 

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Ældrerådet anbefaler, at man samler kørslen i et fælles kørselskontor som 

beskrevet, men ser dog med bekymring på den serviceforringelse der kan ramme 

de ældre borgere ved en længere transporttid. Ældrerådet finder det endvidere 

vigtigt, at man får præciseret etableringsfasens varighed, så man sikrer en 

revurdering af behovet for de tilførte administrative ressourcer på kørselskontoret. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet:  der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT (dok.nr.84318/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. fælleskørselskontor (dok.nr.93185/12) 

Svar på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.94586/12) 
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15. VVM-anmeldelse af udvidelse af Frederikshavn Ha vn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet har modtaget VVM-anmeldelse vedr. 

udvidelse af Frederikshavn Havn. 

  

Frederikshavn Havn A/S ønsker at igangsætte en udvidelse af den nuværende 

havn mod øst ved etablering af nye ydermoler, nye havnebassiner, kajanlæg, 

baglandsarealer, jorddeponi på bagarealer og 7 vindmøller tilknyttet ydermolerne. 

  

•         Projektet for udvidelse af Frederikshavn Havn omfatter: 

•         Ydermoler (ca. 4,5 km) og indsejlingsbredde på 150 m 

•         Havnebassiner med en vanddybde på mere end 12 m 

•         Kajanlæg på op til ca. 1.500 m (første etape) 

•         Baglandsareal på ca. 250.000 m2 (første etape) 

•         Jorddepot for modtagelse af forurenet jord 

•         Opstilling af 7 vindmøller 

  

Planmyndigheder  

Frederikshavn Kommune er miljø- og planmyndighed for landbaserede anlæg og 

aktiviteter; mens Kystdirektoratet er myndighed for anlæg og aktiviteter på 

søterritorium. 

  

I praksis vil plangrundlaget blive tilvejebragt i en fælles proces med udarbejdelse af 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport, der opfylder 

kravene i både VVM-bekendtgørelsen og loven om miljøvurdering af planer og 

programmer.  

  

Centrets vurdering af projekterne  

På baggrund af den fremsendte VVM-anmeldelse anbefaler Center for Teknik og 

Miljø, at der igangsættes et samarbejde med Kystdirektoratet om konkret 

planlægning for udvidelse af Frederikshavn Havn. 

  

Offentliggørelse  

Debatoplæg vil blive forelagt PMU forud for offentliggørelse og forventes klar til 

PMU-mødet den 9.oktober, hvorefter første offentlighedsfase kan begynde. 

  

Muligheden for borgermøde i forbindelse med offentliggørelse af projektet 

overvejes. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der i samarbejde med Kystdirektoratet igangsættes detaljeret planlægning 

for udvidelse af Frederikshavn Havn 

2. ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag, indeholdende lokalplan og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2365 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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VVM 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Bilag - Frederikshavn Havn.pdf (dok.nr.90964/12) 
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16. Opsætning af solcelleanlæg på bevaringsværdig g arage, 

Strandvej 53, Strandby 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har den 28. juli 2012 modtaget ansøgning om opsætning 

af solcelleanlæg som udføres plant med garagens tag på den sydlige tagflade på 

Strandvej 53, Strandby.  

  

Garagen er opført i 1928 og er i kulturarvstyrelsens saveregister registeret med en 

bevaringsværdi 4. Bygningen har et bebygget areal på 43 m² med vandskuret 

ydervæg og tagbeklædning som tagpap. Den kulturhistoriske og arkitektoniske 

vurdering er, at bygningen er den gl. smedje i Strandby med stadig intakt skorsten. 

Bygningen er i save undersøgelsen vurderet som temmelig moderniseret. 

  

Solcelleanlægget er et 3,8 kW anlæg som består af 24 moduler som i alt fylder ca. 

30 m². 

 
Planmæssige konsekvenser  
Der er ingen lokalplan for området, kun kommuneplanrammer. Ejendommen er 

beliggende i kommuneplanens rammeområde FRE.B.C.03.03 (centerområde). Der 

er ikke noget i rammebestemmelserne, der er til hinder for opsætning af 

solcelleanlæg på taget.  

  

Opsætning af solceller på taget kan udføres uden tilladelse fra kommunen.     

  

Frederikshavn Kommune har ikke gennemført partshøring i sagen 

Det er fagcentrets vurdering, at fordi der intet er til hinder for opsætningen af 

solcelleanlægget i kommuneplanrammerne, er der kun 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  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der ikke er 

bemærkninger til det ansøgte 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort og billeder fra besigtigelse (dok.nr.88437/12) 

Ansøgning  (dok.nr.88438/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6224 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: stmo 

 Besl. komp: PMU 
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17. Renovering af bevaringsværdig bygning, Anchersv ej 6, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekt har på vegne af ejer søgt om tilladelse til at renovere eksisterende villa på 

Anchersvej 6, Skagen. I forbindelse med renoveringen udskiftes eksisterende 

tegltag og der påbygges 2 nye pultkviste. Derudover udskiftes værn omkring 

tagterrassen på karnappen mod syd til et såkaldt Plesner værn, der bedre er 

tilpasset den oprindelige byggestil. Nye vinduer i kvistene udføres med koblede 

rammer i udformning i harmoni med de oprindelige vinduer i huset. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.244.B og SKA.B.02.01.01 der er 

gældende for Østerby, hvoraf det blandt andet fremgår, at bevaringsværdige 

bygninger kun må ombygges eller ændres med byrådets tilladelse. Bygningen er i 

lokalplanen optaget som en bevaringsværdig villa og er desuden registreret i 

kommuneatlasset for Skagen med en bevaringsværdi på 4. 

  

Villaen ligger på en lille grund på 234 m² og har et bebygget areal på 83 m² og en 

tagetage på 53 m². Ved påbygning af kviste som ansøgt forøges tagetagen med 

ca. 3 m². 

  

Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 

SKA.244.B: 

• § 7.1 hvorefter bebyggelsesprocenten ikke må overstige 35. Ved udvidelse 

af tagetagen med 2 pultkviste stiger bebyggelsesprocenten fra nuværende 

58 til ca. 59. 

• § 9.44 hvorefter tagets nederste 3 sten skal opskalkes. Det nuværende tag 

er udført uden opskalkning af de nederste sten og dette ønskes videreført i 

forbindelse med udskiftning af taget. 

  

Ansøgningen har været i naboorientering ved omkringliggende naboer og 

Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne. 

  

Naboorienteringen har givet anledning til følgende bemærkninger fra naboer på 

Anchersvej 6A og Søndervej 34 (opsummering): 

• kvist på vestsiden vil give indbliksgener til Søndervej 34 og Anchersvej 6A 

• kvisten er for høj i forhold til lokalplanens krav 

• huset er meget højt og ligger tæt på skel 

• nyt lukket værn på karnappen vil forværre en i forvejen bastant bygning 

• bebyggelsesprocenten er for høj og der er for lidt friareal på grunden. 

  

Foreningen for By- og Landskabskultur og øvrige naboer har ingen bemærkninger 

til det ansøgte. 

  

Ansøger har som kommentar til de indkomne bemærkninger blandt andet fremført 

følgende synspunkter: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4379 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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• at kvist mod vest udføres med sandblæst glas og rummet kun benyttes til 

kortvarigt ophold, hvorfor der kun vil være begrænset indblik 

• at afstanden til skel er uændret og kvisten ligger 4,5 m fra skel 

• at der er tale om en bagatelagtig udvidelse af en villa i et område med tæt 

bebyggelse på meget små grunde 

• at kvistene er udformet i overensstemmelse med lokalplanens krav og i 

harmoni med den oprindelige byggeskik 

• at nuværende værn på karnappen er udbredt arkitektur fra ca. 1980 og ikke 

hører hjemme på en bevaringsværdig villa i Skagen. 

  

Ansøgning og tegningsmateriale fremgår af bilag 2. Indkomne bemærkninger og 

ansøgers kommentarer hertil fremgår af bilag 3 og 4. 

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

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen herunder lokalplanens 

formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Det er fagcentrets vurdering, at renoveringsprojektet generelt er udarbejdet i 

respekt for den særlige bygningskultur i Østerby.  

Karnappen mod syd er opført i 1947 og oprindeligt godkendt med massivt værn 

omkring terrassen. Karnappen ligger ca. 2,1 m fra skel mod Anchersvej 6A. Der er 

tale om renovering af eksisterende terrasse, som er godkendt efter tidligere 

lovgivning og fagcenteret kan dermed anbefale, at udskiftning af værnet 

godkendes, så bygningens fremtræden kan føres tilbage til den oprindelige 

udformning, tilpasset den særlige byggeskik i området. 

Bestemmelserne om bebyggelsesprocent i lokalplanen er fastsat ud fra 

grundstørrelser på 600 m² og der er tidligere givet dispensation til højere 

bebyggelsesprocent, hvor der er særlige forhold, der kan begrunde dette. Dette 

gælder eksempelvis for meget små grunde i tæt bebyggede områder, hvor 

udvidelse foretages for at skabe rimelige boligforhold. Udvidelsen med 3 m² fordelt 

på 2 kviste vurderes mindre væsentlig og påvirker ikke ejendommens friarealer. Da 

kvisten mod vest samtidig er placeret langt fra naboskel og ikke giver væsentligt 

øgede indbliksmuligheder end der er fra den nuværende lovlige tagetage vurderes 

de indkomne bemærkninger som mindre væsentlige og udvidelse som ansøgt kan 

derfor anbefales. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den ansøgte renovering 

godkendes og nødvendige dispensationer meddeles 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes, dog således, at pultkviste ikke tillades og at det beboelige 

areal ikke udvides. 

 
Bilag  
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Bilag 1 Oversigtskort (dok.nr.88296/12) 

Bilag 2 Ansøgning og tegninger (dok.nr.88295/12) 

Bilag 3 Bemærkninger fra naboorientering (dok.nr.88294/12) 

Bilag 4 Ansøgers kommentarer (dok.nr.88293/12) 
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18. Principielle retningslinjer for opsætning af 

solfangere/celleanlæg 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af 

anlæg til solfangere og solcelleanlæg.  

  

Der er ikke i bygningsreglementet præcise bestemmelser for opsætning af sådanne 

anlæg og der er kun i begrænset omfang optaget bestemmelser om solfanger og 

solcelleanlæg i de eksisterende lokalplanlagte områder. 

  

Af hensyn til ensretning af den fremtidige administration og for at kunne give en 

rimelig svarfrist overfor ansøgere, ønskes der fastsat mere præcise retningslinjer 

fra udvalget for, hvornår opsætning af solfangere og solcelleanlæg kan godkendes 

eller afvises administrativt. 

  

De mest udbredte anlæg er 6 kW anlæg, hvor der med de nuværende anlæg, vil 

være behov for et panelareal på 35-45 m². Anlæggene kan opdeles i følgende 

typer: 

• anlæg monteret ovenpå tagdækningen i plan med tagfladen. 

• anlæg på stativ, der vinkler panelerne, så de ikke flugter med tagfladen 

(oftest på flade tage) 

• anlæg på terræn 

  

Energistyrelsen og Naturstyrelsen har i sommeren 2012 udarbejdet vejledninger til 

kommunerne om administration af bygge- og planlovens bestemmelser i relation til 

sådanne anlæg. 

  

Efter Energistyrelsens vejledning kan anlæg på tagfladen opsættes uden tilladelse 

på enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse samt på carporte og udhuse. Dette 

gælder også anlæg på stativ, hvis de ikke påvirker bygningens udseende og 

omfang i væsentlig grad. Anlæg på terræn og anlæg på etageboliger og 

erhvervsbyggeri kræver som udgangspunkt altid byggetilladelse. Kommunen kan 

dog efter en konkret vurdering  afgøre, at mindre anlæg på terræn ikke kræver 

byggetilladelse, hvis anlægget vurderes  af ringe omfang i forhold til omgivelserne 

og sikkerheden. 

  

Efter Naturstyrelsen vurdering vil der kun være mulighed for at modsætte sig 

opsætning af solcelleanlæg, hvis det udtrykkeligt fremgår af lokalplanen. Selvom 

anlæg på tagfladen ofte vil ændre væsentligt på en bygnings fremtræden, vil det 

som udgangspunkt udelukkende kunne betragtes som tagdækning, hvis det 

dækker en meget stor del af tagfladen, så der reelt bliver tale om et nyt tag. Der er 

endnu ikke afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, der kan danne praksis for 

hvor stor en del af tagfladen, der skal være dækket for at det kan karakteriseres 

som tagdækning. Den konkrete afgørelse træffes af kommunen. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6950 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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Overordnet set er der i Frederikshavn Kommune følgende udfordringer i forhold til 

behandling af ansøgninger om anlæg til solfangere og solcelleanlæg: 

• bevarende lokalplaner, hvor formålet er at sikre de bevaringsværdige 

kulturmiljøer og bebyggelsen, og der er optaget præcise bestemmelser 

eller bestemmelse om, at ombygning ikke må foretages uden byrådets 

godkendelse. Dette omfatter bevaringsværdige bygninger i den centrale del 

af Skagen by, Østerby, Vesterby og Højen/Gl. Skagen samt Sæby midtby, 

Fiskerklyngen i Frederikshavn og størstedelen af den centrale del af 

Frederikshavn midtby. Her vil der være mulighed for at nægte opsætning af 

solcelleanlæg på tagfladen af eksisterende bygninger. Hvis ikke der i 

planen er præcise bestemmelser om udstrækning af anlæggene, vil der 

kun være mulighed for at nægte opsætning ved at nedlægge forbud efter 

planlovens § 14. 

• lokalplaner i eksisterende områder, hvor der er optaget præcise 

bestemmelser, om omfanget af solfangere og solcelleanlæg på 

eksempelvis maks.10 % af tagfladen.Her vil bestemmelsen i praksis være 

at sidestille med et forbud om etablering af solcelleanlæg på taget, da 

arealkravet for et rentabelt solcelleanlæg oftest vil overstige 10 % af 

tagfladen. Bestemmelsen vil dog tilgodese muligheden for opsætning af 

sædvanligt solfangeranlæg.  

• lokalplaner, hvor der er optaget bestemmelser om, at anlæg kan opsættes, 

hvis de integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. 

Bestemmelsen vil i praksis ikke kunne håndhæves, da den ikke er 

tilstrækkelig entydig og præcis, og anlæggene som udgangspunkt kan 

opsættes uden forudgående ansøgning. 

• lokalplaner, hvor der ikke er optaget bestemmelser om anlæg til solfangere 

og solcelleanlæg, men kun bestemmelser om ydre fremtræden i form af 

krav til tagbelægning mv. Her vil det efter fagcenterets vurdering være 

tvivlsomt, om opsætning af anlæg på tagfladen vil kunne nægtes. Da 

opsætning kan ske uden forudgående ansøgning om byggetilladelse, vil 

der ikke være mulighed for at nedlægge forbud efter planlovens § 14. 

• fritstående anlæg. 

Her vil der oftest ikke være optaget bestemmelser, som kan hindre 

opsætning af anlæggene, og opsætning af anlæggene vil som 

udgangspunkt kun kunne nægtes ved at nedlægge forbud efter planlovens 

§ 14 med efterfølgende udarbejdelse af ny lokalplan.  

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Planlovens § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt 

eller faktisk etableres forhold, som kan hindres med en lokalplan. Der skal efter 

forbuddets nedlæggelse inden for 1 år være fremsat nyt lokalplanforslag. 

  

Jf. Planlovens § 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 umiddelbart er tilladt. 

  

Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan eller 

lignende plan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Eventuel 
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dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering, med mindre 

forholdet vurderes af underordnet betydning. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til opsætning af solfangere og 

solcelleanlæg på bevaringsværdige bygninger optaget i en bevarende 

lokalplan og registreret med bevaringsværdi 1-4 i kommunens SAVE-

register. Fagcenteret bemyndiges til administrativt at give afslag 

2. lokalbestemmelserne fastholdes i de områder, hvor der er optaget præcise 

bestemmelser om anlæggenes størrelse og omfang. Fagcenteret 

bemyndiges til administrativt at give tilsagn og afslag 

3. etablering af solfangere og solcelleanlæg i øvrige områder generelt 

godkendes og fagcenteret bemyndiges til administrativt at give 

dispensation til solfangere og solcelleanlæg på tagflader, hvor dispensation 

ikke vurderes at være i strid med lokalplanens hensigter eller formål 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Sagen genoptages med indarbejdning af de faldne bemærkninger. 
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19. Ansøgning om lovliggørelse af facaderenovering på 

bevaringsværdigt hus på ejendommen Kirkevej 8, Skag en 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø blev opmærksom på en igangværende facaderenovering 

under en verserende sag om et uregistreret overdækket areal på samme ejendom. 

Center for Teknik og Miljø udsendte et standsningsbrev, da der ikke var ansøgt om 

tilladelse til renoveringen. 

  

Ejendommen er opført 1909 og blev SAVE-registreret d. 20. januar 2000, til en 

bevaringsværdi på 4. Ydervæggene blev registreret som ubehandlede mursten i 

farvenuancerne gul/lys brun. Vinduerne i stuen mod Kirkevej samt de to vinduer i 

gavlene på 1 sal, var udført som to og trefagsvinduer i træ uden sprosser.  

Vinduerne i stuen mod Kirkevej samt vinduerne i gavlene på 1 sal blev i 2004 

udskiftet til plastvinduer. Vinduerne i stuen mod syd er udført af træ i 

dannebrogsmodel. 

  

Ejer begrunder facaderenoveringen med, at mange mursten var krakeleret, samt 

overliggere og sålbænke var revnet. Ejer havde forsøgt at fremskaffe mursten som 

de eksisterende, men uden held, derfor var en facaderenovering nødvendig. 

Derudover var ejer ikke bekendt med, at huset var SAVE-registreret med en 

bevaringsværdi på 4, og at der i henhold til lokalplanen skulle søges om tilladelse til 

renovering af facaden. 

  

Det ønskede slutresultat for facaderenoveringen er, at den pudsede overflade skal 

males ”Skagen Gul” og at tagrender, nedløb skal udføres i zink. Derudover er det 

ejers intentioner at alle vinduer fremover skal være dannebrogsmodel i træ.   

  

Sagen blev d. 03. august 2012 sendt i nabohøring og partshøring til 6 berørte 

naboer. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet en besvarelse, som var 

positiv. 

 
Plangrundlag  
I henhold til lokalplan nr. 5. er ejendommen beliggende i et bevaringsværdigt 

område i Skagen by. 

Formålet med denne lokalplan er at sikre områdets nuværende karakter, for derved 

at bevare det værdifulde og særprægede bybillede. Derudover fastlægger 

lokalplanen, at bebyggelse indenfor området må kun med byrådets tilladelse 

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. 

  

Ejendommen optaget i Skagen Kommuneatlas, hvor den registreret med en middel 

bevaringsværdi. Endvidere er ejendommen i henhold til SAVE-registreringen tildelt 

en bevaringsværdi på 4. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5903 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mady 

 Besl. komp: PMU 
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imødekommes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes under forudsætning af, at 

  

• vinduer føres tilbage til oprindeligt udseende med trævinduer 
• huset males gult 

  

Endvidere at ved fremtidige ansøgninger, skal huse føres tilbage til oprindeligt 

udseende, da tilladelsen er givet undtagelsesvist. 

 
Bilag  

Oversigtsfoto af området (dok.nr.90020/12) 

Billederegistrering før facaderenovering (dok.nr.89902/12) 

Billederegistrering af pudset facade (dok.nr.89963/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 04. september 2012 Side 36 af 54 

 

20. Opførelse af sommerhus, Engklitvej 22A, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Engklitvej 22A, Skagen, ansøger om tilladelse til opførelse 

af sommerhusbebyggelse på grunden. 

  

Ejendommen er, jf. BBR registreret, som en ubebygget grund med et grundareal på 

7.150 m2 beliggende i uplanlagt landzone. 

  

Ansøgningen begrundes med, at der er flere sommerhusbebyggelser i området og 

at der derfor vil være tale om at udfylde det sidste ”hul” i rækken.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i uplanlagt landzone, hvor opførelse af ny bebyggelse 

vil kræve en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk.1.  

  

Opførelse af ny bebyggelse i uplanlagt landzone vil som udgangspunkt være i strid 

med de hovedhensyn, kommunen skal varetage i det åbne land/landzonen, 

herunder at hindre en spredning af ny bebyggelse, når der ikke er tale om en for 

landbrug, skovbrug eller fiskerierhvervet driftsmæssig nødvendig bebyggelse.  Ny 

bebyggelse bør henvises til områder der i planlægningen er udlagt til byzone eller 

sommerhusområde. 

  

Den ubebyggede grund er beliggende mellem 4 andre sommerhusbebyggelser 

langs Engklitvej og tilgrænser mod øst en ubebygget grund og mod vest en grund, 

som er bebygget med et sommerhus. Mod nord former sig en langstrakt 

klitdannelse langs Engklitvej, som bevirker, at der ikke er visuel kontakt til 

sommerhusbebyggelserne mod nord i et lokalplanlagt sommerhusområde. 

  

De nordligste dele af grunden er registreret som beskyttet hede i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3, men centeret har ved besigtigelse vurderet, at større 

dele af ejendommen mod syd med den nuværende vegetation også vil være 

omfattet af de beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og 

opførelse af ny bebyggelse vurderes derfor at kræve en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3, hvilken administreres meget restriktivt.  Hele grunden 

er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelse af skovbryn  jf. lovens 

§17 og opførelse af ny bebyggelse vil kræve en dispensation.  

  

Centeret vurderer, at selvom grunden er beliggende i relativ nærhed til andre 

sommerhuse, vil der ved bebyggelse af denne ejendom være tale om en spredning 

af ny bebyggelse i det åbne land, som vil påvirke landskabsoplevelsen negativt, 

idet denne grund, sammen med den ubebyggede nabogrund mod øst, udgør en 

åben landskabskile som ved færden langs med Engklitvej, giver mulighed for visuel 

kontakt til det bagvedliggende åbne og relativ uforstyrret hedelandskab.  

  

Centeret vurderer ikke, at der i den konkrete sag foreligger helt særlige 
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omstændigheder,  der kan begrunde en fravigelse af hovedprincippet i planloven 

om,  at undgå en spredning af bebyggelsen i det åbne land og en 

landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse i denne sag kan skabe 

præcedensvirkning både i dette område,  men også generelt.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

det ansøgte 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.90286/12) 

Foto Engklitvej 22A.9990 Skagen. 220812LL.pdf (dok.nr.90285/12) 
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21. Ændring af facade/vinduer "Løveapoteket", Danma rksgade 

46, Frederikshavn - Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Ejendomsmægler fremsender på vegne af ejer et nyt forslag til facadeudformning 

mod Danmarksgade, idet der her ønskes større vinduer og mulighed for isætning af 

dør til ny butik. 

  

Fagcenteret har i efteråret 2011 meddelt byggetilladelse til indretning af 2 boliger 

og opdeling af apoteket i 2 lejemål. Ved opdeling af apoteket er den gamle 

facadeudformning søgt genskabt fra tiden med tobaksforretning i samme lokaler. 

Der er tale om en tilnærmelsesvis ren glasfacade. 

  

Denne tilladte glasfacade ønskes nu ændret, således at de nuværende 

vinduesplaceringer bibeholdes og forøges i højden med flytning af bundkarmen og 

forslag til 2 dørplaceringer i de oprindelige vinduesplaceringer.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2012 at meddele afslag på 

ansøgning om ændring af vinduer på ”Løveapotek”. 

  

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

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

Facader og Skilte. 

  

Apoteket har jf. Kulturstyrelsen bevaringsværdien 2, dvs. høj bevaringsværdi. 

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

med planens bestemmelser medmindre dispensation meddeles. Ejer har dermed 

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

  

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  
Fra 1930-40’erne (gamle foto) og frem til udvidelse af apoteket i 1977 har der været 

tobaksforretning mod Danmarksgade med glasfacade ude af trit med 

facadeopdelingen i øvrigt. 

  

Ved opbygningen i 1977 genskabes den oprindelige facade og oprindelige vinduer 

mod Danmarksgade. 

  

Med byggetilladelse efteråret 2011 er der meddelt tilladelse til at genskabe en 

facade lig den oprindelige fra tobaksforretningens tid i forbindelse med opdeling af 

apoteket i 2 lejemål. 
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Denne oprindelige facade er med nutidens øjne ikke en anbefalelsesværdig 

løsning, men en løsning, der er vanskelig at tilsidesætte, da facaden føres tilbage til 

noget, der har været. 

  

Ejer ønsker nu i stedet en facadeløsning, der fastholder den oprindelige 

faginddeling nu blot med vindueshuller forøget i højden. Adgangsdør foreslået 

placeret dels i smalt vindueshul og dels midt i bredt vindueshul. 

  

Lokalplan Facader og Skilte har til formål at skabe opmærksomhed om 

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

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

kvalitet ved vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. 

  

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

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

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

vandrette opdeling. 

  

Det er fagcenteret vurdering, at det nu fremsendte forslag er langt at foretrække og 

kan anbefale forslaget med højere vinduer og adgangsdør i oprindeligt smalt 

vindue, da der ved denne løsning sker det mindste indgreb i facaden. 

  

Fagcenteret har i forbindelse med det oprindelig meddelte afslag vurderet, at større 

højde på nuværende vinduer er i strid med lokalplanens bestemmelser om, at 

vinduer ved udskiftning skal respektere den oprindelige arkitektur i materialevalg og 

udformning. 

  

Imødekommelse af det nu fremsendte forslag til facadeudformning mod 

Danmarksgade betinger således dispensation fra ovenfor nævnte bestemmelse. 

Naboorientering er ikke iværksat. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den ændrede 

facadeudformning mod Danmarksgade imødekommes med adgangsdør i 

oprindeligt smalt vindue, idet udvalget er sindet at dispensere fra bestemmelserne i 

Facader og Skilte lokalplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

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

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

Projekt Større vinduer.pdf (dok.nr.41165/12) 

PMU-protokollat fra den 08.05.2012.pdf (dok.nr.90954/12) 

Oprindelig facade tobaksforretning.pdf (dok.nr.90952/12) 

Nyt facadeforslag mod Danmarksgade.pdf (dok.nr.90953/12) 
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22. Ny rækkehusbebyggelse Højensvej 20, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Projektselskab ansøger på vegne af dødsbo om principiel tilladelse til at opføre 

rækkehusbebyggelse med 8 boliger på ovennævnte ejendom. Bebyggelsen 

påtænkes opført som eet langt længehus langs Højensvej i 1½ etage med trempel 

og 4 store frontkviste. 

  

Hver bolig bliver 82 m2, samlet svarende til et etageareal på 656 m2. Med et 

grundareal på 1089 m2 bliver den fremtidige bebyggelsesprocent på 60 %. Der 

etableres 8 parkeringspladser og mindre terrasseareal til den enkelte bolig. 

  

Ejendommen er i dag bebygget med 3 bygninger opført 1870 indeholdende bolig 

på 106 m2, anneks på 55 m2 og udhus på 72 m2 svarende til et etageareal på 198 

m2 og en bebyggelsesprocent på 18 %. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.07.02 og omfattet af 

lokalplan nr. 56 – B.8 delområde D1. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at anvendelsen er helårsboliger i form af åben-lav 

bebyggelse, maksbebyggelsesprocent på 30 %, grundstørrelse ved dobbelthus 

min. 500 m2 pr. hus ekskl. vejareal, opholdsareal mindst 100 % af etagearealet og 

2 p-pladser pr. bolig. 

  

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til boligformål med én boligenhed 

for én og samme husstand pr.hver selvstændig matrikuleret grund. Grundstørrelse 

min. 700 m2. 

For grunde større end 700 m2 og mindre end 1400 m2 er bebyggelsesprocenten 

max. 25 % og, der kan opføres et hovedhus, der i bebygget areal udgør op til 18 % 

af grundarealet samt er maks 150 m2 (etageareal).  

  

Ejendommens nuværende beboelse og anneks har jf. Kulturstyrelsen begge en 

bevaringsværdi på 5. Bygningerne er ikke medtaget i lokalplanen som 

bevaringsværdige.  

 
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. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Gældende lokalplan for store dele af Gl. Skagen har til formål at fastholde og 

forbedre de nuværende kvaliteter i og omkring den bevaringsværdige bebyggelse 

som en åben bystruktur og sikre nuværende og kommende ejere og brugere mod 

forringelse af miljøet. Lokalplanen skal sikre de bevaringsværdige bygninger blandt 
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andet ved at hindre nedrivning, og give retningslinjer for ny bebyggelse, således at 

den opføres i harmoni med den lokale byggeskik, samt sikre, at ombygninger 

udføres med respekt for bygningen og det bevaringsværdige miljø. 

  

Kommuneplanen har med anvendelsesbestemmelsen åben-lav boligbebyggelse og 

maks. bebyggelsesprocent på 30 % søgt at sikre, at der også fremadrettet 

fastholdes en åben bystruktur i Gl. Skagen. 

  

Det påtænkte rækkehusprojekt med 8 boliger og en bebyggelsesprocent på 60 % 

og grundstørrelser på ca. 125 m2 ekskl. vej er afgørende i strid med de intentioner, 

der ligger bag gældende lokalplan. 

  

I Gl. Skagen er der ejendomme også indrettet til boligformål med høj 

bebyggelsesprocent, men her er der tale om oprindelig erhvervsejendomme i form 

af hoteller, pensionater mv., der er ombygget eller helt fornyet. 

  

Fagcenteret vurderer, at realisering af det påtænkte projekt vil medføre en utilsigtet 

fortætning af Gl. Skagen i strid med de intentioner nugældende lokalplan er udtryk 

for. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

ansøgers ønske om realisering af et rækkehusprojekt på ejendommen Højensvej 

20, Gl. Skagen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.90321/12) 

Ansøgning med projekt.pdf (dok.nr.90323/12) 
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23. Ændring af gældende lokalplan for Toftegårdscen teret, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Ejer i Toftegårdscenteret ønsker mulighed for at opføre en stor dagligvarebutik på 

min. 3500 m2 Hjørringvej 171, der er selvstændig og løsrevet fra ejendommen 

Toftegårdsvej 10-12. Butikken ønskes placeret med facade mod Hjørringvej. 

  

Den nugældende lokalplan for Toftegårdscenteret muliggør opførelse af én 

dagligvarebutik i form af om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse. 

  

Fagcenteret har tidligere oplyst, at opførelse af selvstændig beliggende 

dagligvarebutik betinger udarbejdelse af ny lokalplan. På den baggrund anmoder 

ejer om igangsætning af ny planlægning. 

  

Toftegårdscenteret er beliggende i kommuneplanens område FRE.CE.13.15 og 

omfattet af lokalplan FRE.13.15.02. 

Kommuneplanen udlægger området som helhed til center- og erhvervsområde som 

aflastningsområde for Bymidten. 

Af lokalplanen fremgår, at området bl.a. må anvendes til detailhandel. Den samlede 

ramme for butiksarealer i lokalplanområdet må ikke overstige 11.100 m2 

bruttoetageareal. 

Størrelse af den enkelte butik må ikke overstige 

• butik til dagligvarer: 3.500 m2 

• butik til alm. udvalgsvarer 2.000 m2  

 
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. 

  

 
Planmæssige konsekvenser  
Lokalplan FRE.13.15.02 for Toftegårdscenteret har til formål: 

• at gennemføre en samlet planlægning for centeret og sikre en 

hensigtsmæssig disponering af bebyggelse, veje og parkering i området 

• at skabe mulighed for at ombygge og udvide eksisterende bygninger, så 

der kan opføres en ny større dagligvarebutik inden for området 

• at ny bebyggelse orienteres mod Hjørringvej 

• at der inden for lokalplanområdet sikres parkering til bebyggelsens eget 

behov. 

  

Centeret omfatter i dag byggemarked, dyrehandel, 2 engrosvirksomheder og 

lagerlokaler. Den i formålet givne mulighed for større dagligvarebutik er ikke 
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realiseret. 

  

Mulighed herfor er nu opstået dog således, at dagligvarebutikken ønskes opført 

som en selvstændig bygning med facade mod Hjørringvej og ikke som angivet i 

formålet i form af om- og tilbygning til eksisterende bygninger. 

  

Lokalplanen muliggør en rumlighed til detailhandel dvs. dagligvarer og almindelige 

udvalgsvarer med et samlet bruttoetageareal på 11.100 m2. Til dato er der i alt 

udnyttet 637 m2. Det vil sige, der er en restrumlighed indenfor lokalplanområdet til 

disse butikskategorier på 10.463 m2.  

  

Der er således tilstrækkelig restrumlighed og mulighed for tilstrækkelig parkering 

indenfor lokalplanområdet til større dagligvarebutik. 

  

Det er alene formuleringen i lokalplanens formål, der umuliggør realisering af det 

ønskede projekt – større dagligvarebutik. 

Realisering af projektet betinger derfor ny lokalplan, da dispensation fra en 

lokalplans formål ikke er muligt. 

  

Den ny lokalplan skal fastholde den nuværende rumlighed for detailhandel og også 

fastholde samme butiksstørrelser samt i øvrigt videreføre nugældende lokalplans 

bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden samt parkering, 

opholdsareal og veje. Det kan siges, at den nye lokalplan alene skal omfordele 

byggemulighederne. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes ny 

planlægning for Toftegårdscenteret med henblik på realisering af projekt større 

dagligvarebutik, Hjørringvej 171, Frederikshavn. Ansøger forestår udarbejdelse af 

nyt plangrundlag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.90870/12) 

Ansøgning om ny lokalplan.pdf (dok.nr.90871/12) 
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24. Indretning af bolig Remisen 17, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejer ansøger om tilladelse til at indrette bolig i den eksisterende garagebygning 

med adressen Remisen 17, Skagen. 

  

Bygningen fremstår i dag som et rødstens muret hus med vingetegl på taget og 

småsprossede hvidmalede trævinduer. Mod nord er der i gavlen en stor 

karakteristisk træport.  

Bygningen er indenfor de senere år blevet istandsat på tag og murværk mv. 

  

Ved detailopmåling af bygningens placering konstateres, at denne ligger knap 5 

meter fra nabobebyggelserne Remissen 15 og 19. 

Ansøger ønsker derfor at indrette mindre depot med udvendig adgang fra gavlen. 

For at fastholde symmetri i gavlen ønskes der isat tilsvarende dør i det andet 

vinduesfag. 

  

Ejendommen har et grundareal på 197 m2 og et bebygget areal på 86 m2. Dette 

sidste areal forøges ved indretning af beboelse i 1½ etage. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.03.05 og omfattet af 

lokalplan SKA.B.03.06.01. 

Bygningen er i medtaget i lokalplanen som bevaringsværdig og har jf. 

Kulturstyrelsen bevaringsværdien 4. 

  

Af lokalplanen fremgår, at området kun må anvendes til boligformål i form af 

helårsbeboelse. Grundstørrelse min. 150 m2, bebyggelsesprocent for området som 

helhed max. 35 %, 1,5 p-plads pr. bolig og opholdsarealer svarende til mindst 100 

% af boligarealet. 

  

Af lokalplanens stk. 7.6 fremgår, at sammenbyggede beboelsesbygninger 

(dobbelthuse) kan opføres i skel. Beboelsesbygninger kan i øvrigt opføres med en 

afstand på min. 1 meter fra vejskel og skel mod anden ejendom, når afstanden 

mellem beboelsesbygningerne er min. 5 meter. Dog skal afstanden mod de 

sydøstlige naboejendomme være mindst 2,5 meter ( ejendomme langs Møllevang 

udenfor lokalplanområdet). 

  

Det ansøgte betinger dispensation fra denne bestemmelse, idet afstanden til 

nabobeboelsesbygningerne udgør ca. 4,70 meter samt godkendelse i henhold til 

Bygningsreglement 2010 kap. 2.1. 

  

Jf. lokalplanens stk. 8.2 må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives, ombygges 

eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse. 

  

Afholdt naboorientering har givet anledning til bemærkninger fra en nabo og 

ejerforeningen samt Foreningen By og Land. 
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• sælger lovet, at der ikke skulle være bolig i den oprindelige garagebygning 

• ønske om køb afvist 

• kommunen tidligere nægtet 

• indsigelse mod lokalplanen afvist 

• manglende parkering  

• indblikgener fra vindue og døre i gavl 

• værdiforringelse af ejendom 

• området ved Remisen allerede for tæt bebygget, hvorfor enhver form for 

fortætning ikke kan anbefales  

  

Ansøger har ikke fremsendt kommentarer hertil.  

 
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  
Af bemærkning fra nabo og ejerforeningen fremgår, at der i forbindelse med 

udarbejdelse af den nugældende lokalplan tidligere er gjort indsigelse mod 

anvendelse af den oprindelige garagebygning til boligformål. 

  

Af indsigelsesnotatet i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen 

fremgår, at indsigelsen mod boligformål ikke har givet anledning til ændringer i 

lokalplanen. 

  

Garagebygningens mulige anvendelse til boligformål er dermed endelig fastlagt. 

  

Lokalplanen angiver en mindste afstand til naboskel på 1 meter, hvis 

beboelsesbygningerne har en mindste indbyrdes afstand på 5 meter. 

Endvidere anføres, at der må isættes døre og vinduer i facader i 

beboelsesbygninger, der støder op mod anden ejendom. 

  

Afstanden fra nabobeboelserne til nærmeste hushjørne på den oprindelige 

garagebygning er knap 5 meter, men til gengæld er den faktuelle afstand til 

naboskel min. 1,5 meter.  

I dette hjørne indrettes mindre depot med adgang udefra. 

  

Fagcenteret vurderer, at den beskedne manglende overholdelse af afstandskravet 

på de 5 meter for beboelsesbygninger er af helt underordnet betydning, idet der 

med lokalplanens bestemmelser om skelafstand og placeringsmuligheder for døre 

og vinduer er gjort op med evt. gener i form af indblik og skyggevirkninger samt, at 

bygningens boligdel overholder afstanden på de 5 meter. Det er et vilkår, at 

bygninger på nabogrunde sikres mod evt. brandsmitte. 

  

Nuværende bebyggelsesprocent for området kun omfattende det oprindelige 
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lokalplan er p.t.34,5 %, for det nuværende lokalplanområde som helhed væsentlig 

lavere. Der er etableret 33 p-pladser i området til nuværende 20 boliger. 

Lokalplanens bestemmelse om 1½ p-plads pr bolig er overholdt også med 

indretning af beboelse i oprindelig garagebygning. Lokalplanens krav til 

opholdsareal på 100 % af boligarealet er tilnærmelsesvis overholdt på den enkelte 

ejendom. Som supplement er der udlagt torv til fælles brug.   

  

De nuværende bebyggede ejendomme i lokalplanområdet varierer i størrelse fra 

148 m2 til 301 m2 fordelt med halvdelen under og halvdelen over 200 m2. Remisen 

17 har et grundareal på 197 m2. 

  

Alle nuværende ejendomme har et etageareal på 118 m2 svarende til en 

bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom varierende fra 39,2 % til 79,7 %. 

Remisen 17 har et bebygget areal på 86 m2 med delvis udnyttet tagetage bliver 

etagearealet ca. som øvrige huse svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 59,9 

%. 

  

Ejendommen Remisen 17 er således ikke afvigende fra området som helhed med 

hensyn til grundstørrelse og udnyttelse i øvrigt. 

  

Stillingtagen til garagebygningens fremtidige ydre fremtræden jf. lokalplanens 

stk.8.2 afventer facadetegninger for bygningen som helhed.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at indretning af bolig 

Remisen 17 godkendes, idet der meddeles dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser og godkendelse jf. Bygningsreglement 2010 kap. 2.1 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.90957/12) 

Ansøgning med skitse og opmåling.pdf (dok.nr.90955/12) 

Bemærkninger ved naboorienteringen.pdf (dok.nr.90956/12) 
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25. Svallerbakken 10, Skagen. 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Svallerbakken 10, matr. nr.7 d Skagen Bygrunde Skagen 

fremsender ansøgning for udskiftning af vindueselementer i ejendommen 

(hovedbygningen). 

Ejeren oplyser, at baggrunden for udskiftningen af vinduerne er, at de nuværende 

elementer er angrebet af råd og svamp samt elementerne ikke er oplukkelige. 

Elementerne, der ønskes isat, er af typen” herregårdsvinduer” udført i alu/træ eller i 

træ i farven renhvid. 

Der anmodes om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om, at vinduer skal 

udføres med koblede rammer. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplan SKA.242.B og optaget 

som bevaringsværdig under kategorien ”Villaen”. 

Hovedbygningen er registreret i kommuneatlasset for Skagen med en 

bevaringsværdi på 3. 

Lokalplanens afsnit 9.59 fastsætter, at bevaringsværdige vinduer og døre i videst 

muligt omfang skal bevares. 

De nuværende vindueselementer er ikke de oprindelige. 

Lokalplanens afsnit 9.57 fastsætter nærmere bestemmelser for vinduer. 

Vinduesglas skal være et lag plant klart glas i de yderste rammer. Termoruder ikke 

må anvendes i de yderste rammer. 

  

Hovedbygningen har i dag termoruder med elementer uden sprosseopdeling. En 

udskiftning af disse elementer til elementer med sprosseopdeling vil højne 

bygningen arkitektoniske kvalitet.  

En tilbageførsel ved isætning af nye vindueselementer i træ/alu eller træ med 

termoruder i den yderste ramme vurderes dog ikke at være ioverenstemmelse med 

bestemmelserne om nye vinduer i bevaringsværdige bygninger. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag til 

det ansøgte under henvisning til lokalplanens afsnit 9.57 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Att.: Jan Iversen. Ansøgning om udskiftning af vinduer. (dok.nr.83210/12) 

Att.: Jan Iversen. Ansøgning om udskiftning af vinduer. - Nye vinduer.docx (dok.nr.83211/12) 

Att.: Jan Iversen. Ansøgning om udskiftning af vinduer. - SCAN0001.JPG (dok.nr.83212/12) 

Mail vedlagt dispensationsansøgning fra ansøgeren (dok.nr.90496/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6464 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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26. Genoptagelse - Opslag af 2 ledige taxitilladels er 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljø udvalget besluttede på mødet den 12. juni 2012 at 2 taxitilladelser til 

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

skulle opslås ledige. 

  

Taxitilladelserne har nu været opslået ledige og ved fristens udløb den 12. juli 2012 

kl. 12.00 var der kun indkommet 1 ansøgning.  

  

På baggrund af den lille interesse for at ansøge om de ledige taxitilladelser forslår 

Center for Teknik og Miljø, at begge taxitilladelser genopslås som ledige. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at de 2 taxitilladelser 

genopslås ledige 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4618 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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27. 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. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
I Plan og Miljøudvalgets budgetforslagen er der indregnet en besparelse på 2 %. 

Denne besparelse er kommet ind i budgettet i forbindelse med økonomiudvalget 

10. august 2012. For Plan og Miljøudvalgets budget betyder 2 % -reduktion en 

besparelse på 317.000 kr.  

Ved en forholdsmæssig fordeling bliver: 

Handicapkørsel                                       40.000 kr. 

Kommunens andel til NT                        277.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslagene er vedlagt i bilag 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan og Miljøudvalget 

godkender spareforslaget 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

budgetbemærkninger PMU B2013.pdf (dok.nr.82320/12) 

88194-12_v1_besparelse handicap kørsel.pdf (dok.nr.88757/12) 

88174-12_v1_besparelse kollektiv trafik.pdf (dok.nr.88756/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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28. Orienteringssag - sygefraværsstatistik i Freder ikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

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

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til juli 2012 for Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra oktober 

2011 til og med juli 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

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

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

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

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

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

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller orienteringen til efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Til orientering. 

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - juli 2012.pdf (dok.nr.86672/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: PMU 
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29. Orienteringssag - efterforskning af skifergas 

 

Sagsfremstilling  

Energiselskabet Total har nu underskrevet en aftale med ejeren af Ovnstrupvej 6, 

9352 Dybvad omkring leje af areal til etablering af en efterforskningsboring efter 

skifergas. 

  

Bemyndigelse  

I forbindelse med de biologiske og miljømæssige forundersøgelser som rådgiver 

ønsker at gennemføre i nærområdet, har rådgiver anmodet Frederikshavn 

Kommune om bemyndigelse til adgang til ejendomme, beliggende i en radius på 2 

km fra Ovnstrupvej 6.  

  

Undersøgelserne er nødvendige for at tilvejebringe et seriøst grundlag for ansøgers 

og dermed også kommunens beslutninger i en eventuel kommende proces om 

VVM-redegørelse. 

  

Undersøgelserne forventes at foregå i perioden fra september 2012 til august 2013 

og vil gennemføres af rådgivers biologer og teknikere. Undersøgelserne foregår 

primært i det åbne land og kun i særlige tilfælde inde i have- og parkarealer.  

  

Undersøgelserne omfatter: 

• Naturområder (eng, mose, sø, skov ol.), planter og dyr, herunder padder 

og flagermus mm. 

• Vandløb, herunder vandkvalitet, bunddyr, fisk og planter, vandprøvetagning 

• Støjmåling 

• Grundvand, pejling og vandprøvetagning i eksisterende boringer 

• Jord, prøvetagning af de øverste 20 cm 

  

Bemyndigelsen vil blive givet efter § 57 i planloven, der giver kommunalbestyrelsen 

mulighed for at give personer adgang til ejendomme for at gennemføre 

undersøgelser i forbindelse med forberedelse af en VVM-redegørelse. 

  

Rådgiver udsender orienteringsbrev herom til alle ejere og lejere, hvori det anføres 

at bemyndigelsen er givet af Frederikshavn Kommune. 

  

Tidsplan  

Som følge af den dialog kommunen har haft med Energiselskabet Total og dennes 

rådgivere har kommunen udarbejdet et forslag til tidsplan for projektets fase 1. 

Fase 1 omhandler etablering af dybdeboring og udtagning af kerneprøver. Fase 1 

omhandler ikke hydraulisk frakturering. Rådgiver forventer først senere at ansøge 

om frakturering, idet denne aktivitet er VVM-pligtig. 

  

Tidsplanen forudsatte at ansøgninger/anmeldelser blev modtaget senest 1. 

september ved kommunen, hvilket dog ikke er sket endnu. De forventes at tilgå 

kommunen inden udgangen af denne uge.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2822 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU 
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Tidsplanen er udarbejdet med den forudsætning at de afgørende tilladelser skal 

forelægges PMU inden de meddeles. Tilladelse til 2 vandboringer forventes at 

kunne gives uden forelæggelse for PMU.  I indvindingstilladelsen stilles vilkår om at 

der kan prøvepumpes, men at boringerne ikke må udnyttes før de øvrige tilladelser 

i projektet er meddelt.  

  

Der er tale om 1 vandboring i ca. 60 meters dybde og 1 vandboring i 170 meters 

dybde. Den dybe boring går ned i det salte grundvandsmagasin. Rådgiver oplyser 

at der vil blive søgt om indvinding af i alt 3.000 m3 i en periode på 3 måneder.  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Til orientering. 

 
Bilag  

Tidsplan for fase 1 - boring og kerneprøvetagning (dok.nr.94148/12) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


