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1. Opførelse af nyt sommerhus, Vesterhvarre 33 

(Kandestederne) Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Vesterhvarre 33 (Kandestederne), Skagen fremsender 

gennem sin arkitekt forhåndsansøgning for byggeprojekt over nyt sommerhus på 

ejendommen, Vester Hvarre 33, matr. nr. 2 cx Starholm, Skagen. 

Projektet omfatter nyt sommerhus og anneks med et samlet etageareal på 182 m2: 

Anneks udgør 45 m2 af det samlede etageareal, samt 8 m2 udhus. 

Herudover er der 45 m2 overdækket terrasse. 

Ejendommen er i dag en kuperet og ubebygget sommerhusgrund med et 

grundareal på 9905 m2. 

  

Bebyggelsen tænkes opført med ydervægge, beklædt med lodretstående 

cedertræesbrædder og tagkonstruktion med dobbelt halvtag, beklædt med sort 

tagpap med listetækning.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplan nr. 194-S. 

  

Det fremsendte skitseprojekt vil kræve følgende dispensationer fra lokalplanens 

bestemmelser: 

  

§ 7.11, der fastsætter en facade højde til maks. 3 meter. 

Der ansøges om tilladelse til udførelse af dele af facaden mod nord, samt på 

anneks med en højde på 3,8 m. For at ”sænke” denne højde er udført overdækning 

på dele af facaderne. På sydfacaden har en mindre del af facaden en fri højde på 

3,9 mtr. 

  

§ 7.12, der fastsætter, at byrådet kan meddele tilladelse til større facade højde op 

til 4,0 m 

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

indkommet 2 indsigelser og 2 bemærkninger til det ansøgte (vedlagt som bilag). 

  

Indsigelser fra ejeren af Vesterhvarre 35: 

  

1.jf. lokalplanen § 7.8 må størrelsen af gæstehus/anneks ikke overstige 15 m2.  

  

Teknik- og Miljøcentrets bemærkninger: 

Lokalplanens § 7.8 fastsætter en grænse på 45 m2. Det vurderes, at denne 

bestemmelse er overholdt. 

  

2. Jf. § 7.3 i lokalplanen må der opføres østvest vendte længehuse og ikke 

vinkelhuse. 

  

Teknik og Miljøcentrets bemærkninger: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3165 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Lokalplanens § 7.3 fastsætter, at bebyggelsen skal fremstå som længehuse og 

orienteres med længderetning øst-vest eller nord-syd. 

Det vurderes, at disse bestemmelser er overholdt. 

  

3. Ejeren vil føle sig overvåget med sommerhusets placering. 

  

Teknik- og Miljøcentrets bemærkning: 

Grunden er meget kuperet og landinspektøren har foretaget nivellement på 

ejendommen. 

Teknik og Miljøcentret vurderer ud fra den fremsendte beliggenhedsplan at, 

niveauplan fastsættes til kote. 11,50. 

  

Indsigelse fra Foreningen for By og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne. 

Foreningen finder ikke rum til dispensationer under henvisning til 

Naturklagenævnets bemærkninger i en lign. sag for år tilbage. 

  

Bygherren fremsender den 30.september 2012 kommentarer til de indkomne 

indsigelser/bemærkninger. 

  

Teknik- og Miljøcentrets bemærkninger: 

§ 12.3 i lokalplanen fastsætter, at Frederikshavn kommune kan meddele 

dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsætning af, at dette ikke er i modstrid med lokalplanens formål.  

Det er Teknik- og Miljøcentrets samlede vurdering, at der kan meddeles 

dispensation til de ansøgte facadehøjder, idet højden på store dele af facaderne er 

”sænket” med de overdækkede arealer. 

Bygningens totale højde er 4,8 m, hvilket er 0;70 m lavere end den maksimale 

højde på 5,5 m, som lokalplanens § 7.10 fastsætter. 

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

1. niveauplan fastsættes til kote.11,50 

2. der meddeles dispensation for facadehøjder som ansøgt 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Forslag til sommerhus.pdf (dok.nr.97696/12) 

Beskrivelse.pdf (dok.nr.97697/12) 

Kotesystem - Lokalt.pdf (dok.nr.97698/12) 

Stueplan.pdf (dok.nr.97701/12) 

Normalsnit.pdf (dok.nr.97702/12) 

Facade - vest - syd.pdf (dok.nr.97703/12) 

Facade - nord - øst.pdf (dok.nr.97705/12) 

Udsendt naboorientering (dok.nr.107785/12) 

Indsigelse/ bemærkninger fra naboer og foreningen for By og Land (dok.nr.107802/12) 

Bygherren fremsender kommentarer til indsigelser/bemærk (dok.nr.107814/12) 
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2. Dispensation af volde og klitter, Sønderhede 2 D , Skagen. 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Sønderhede 2d, Skagen, ansøger om dispensation for 

bibeholdelse af etableret volde/ klitter på sin ejendom, beliggende Sønderhede 2 D, 

Skagen. 

I forbindelse med opførelse af byggeri af parcelhus blev der placeret overskudsjord 

mod syd og vest i ca. 0,5 m’s højde. 

Ansøgeren fremhæver, at voldene/klitterne i dag er smuk tilplantet med 3000 

planter af typen hjelme.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplan nr. SKA 225.B. 

Lokalplanen fastsætter i formålsbestemmelsens § 1.1 følgende:” At sikre terræn og 

beplantningsforhold samt give adgang klitheden mod vest.” 

Lokalplanens § 7.7:”Der ikke må foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 

meter i forhold til naturligt terræn.” 

  

I forbindelse med opførelse af byggeri på ejendommen blev Teknik- og Miljøcentret 

gjort opmærksom på, at der var etableret volde/klitter. 

Teknik og Miljøcentret kontaktede telefonisk bygherren og henviste til de specielle 

bestemmelser i lokalplanen. Bygherren oplyste, at de oplagte volde/klitter kun var 

af midlertidig karakter indtil byggeriet var afsluttet. 

  

Teknik- og Miljøcenteret blev efterfølgende efter byggeriets afslutning gjort 

opmærksom på, at jorddyngerne (klitterne/voldene) stadig ikke var flyttet. 

  

Bygherren fremsendte efterfølgende brev om de etablerede klitter/volde. 

Teknik- og Miljøcentret afslog i brev af den 21. juli 2011 ansøgning om 

bibeholdelse af de etablerede klitter/volde med henvisning til bestemmelserne i 

lokalplanen. 

Det er Teknik- og Miljøcentrets vurdering, at etablering af klitter/volde ikke indgår 

som et naturligt element i området, Det vurderes ligeledes, at de etablerede volde 

og klitter ikke er ioverenstemmelse med bestemmelser i den for området gældende 

lokalplan, som i § 7.1 fastsætter, at området skal henligge i naturtilstand. 

Der må ikke foretages terrænreguleringer uden byrådets godkendelse på mere end 

+/- 0,5meter inden for lokalplanens område.  

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

de etablerede volde /klitter skal være fjernet inden den 1. januar 2013 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/19765 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Ansøgning, afslag, forespørgsel, samt dispensationsansøgning.  (dok.nr.106804/12) 
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3. Ansøgning om nyt tag og kviste m.v. på bevarings værdigt 

hus på ejendommen Daphnesvej 4, Skagen, Genoptagels e for 

besigtigelse 

 

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 Landskab 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 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5656 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Indstillingen tiltrædes, dog således, at ydermuren skal fastholdes som blank mur 

som eksisterende. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Efter ejerens henvendelser, henholdsvis den 4. og 11. september 2012 til 

udvalgsformanden, blev det aftalt, at sagen genoptages på dagsordenen med 

henblik på besigtigelse af  ejendommens bygninger ved næste møde i udvalget.  

  

Ansøger har supplerende fremsendt bemærkninger til sagen den 25. september 

2012 

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

imødekommes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Jens Hedegaard Kristensen og Erik Sørensen ønsker at imødekomme det ansøgte. 

John Christensen og Pia Karlsen kan ikke tiltræde det ansøgte. 

  

Udvalgets beslutning af 16. august 2012 fastholdes således. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
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) 

Anmodning om besøg af udvalget  (dok.nr.108545/12) 

Supplerende bemærkning fra ansøger - (dok.nr.105150/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 14 af 80 

 

4. Renovering af bevaringsværdig bygning, Anchersve j 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
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Arkitekt har på baggrund af udvalgets afgørelse fremsendt reduceret projekt, som 

kun omfatter kvist mod vest, hvorved tagetagens areal stiger med ca. 1,5 m². 

Det reducerede projekt kræver dispensation fra Lokalplan SKA.244.B, § 7.1 

hvorefter bebyggelsesprocenten ikke må overstige 35, idet bebyggelsesprocenten 

stiger fra nuværende 58 til 58,5. 

  

Ved naboorientering på baggrund af det oprindelige projekt indkom indsigelser fra 

naboer på Anchersvej 6A og Søndervej 34, som blandt andet mente, at kvisten 

mod vest ville give indbliksgener og at bebyggelsesprocenten på ejendommen blev 

for høj. 

Ansøger begrunder dispensationsansøgningen med, at den nuværende tagetage 

har en begrænset størrelse og det derfor ikke er muligt at indrette et tidssvarende 

badeværelse uden udvidelse med kvist.  

Da de eksisterende installationer genanvendes, er det ikke muligt at placere 

badeværelset andet sted og kvisten er derfor placeret på tagfladen mod vest. 

Vinduerne i kvisten udføres med sandblæst glas, så der ikke vil være indbliksgener 

for naboer. 

Jf. planlovens § 20 kan der ikke dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan før 

der er foretaget naboorientering af berørte parter. Der er ikke foretaget ny 

naboorientering på baggrund af det reducerede projekt. 

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

godkendes som ansøgt på vilkår, at vinduer i kvisten udføres med matterede ruder 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Der meddeles afslag med henvisning til B%. 

  

  

Mail af 8.10.2012 fra Eckhard Patzlaff udleveret på mødet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

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

Reduceret projekt  (dok.nr.106296/12) 
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5. Dispensation fra gældende lokalplan på ejendomme n , Sct. 

Laurentii Vej 67, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget har den12. juni 2012 behandlet en ansøgning om et 

principielt projekt på ejendommen. Udvalget besluttede at meddele afslag på det 

ansøgte, da der var tale om afvigelser fra lokalplanen omkring bebygget areal, 

placering af bygning i naboskel, og ønsket om etablering af serveringssted.  

Center for Teknik og Miljø modtog efterfølgende den 22. august 2012 et revideret 

projekt om udvidelse af eksisterende forretning. Udvidelsen omfatter opførelse af 

en ny bygning på 40 m2 samt mellembygning på ca. 4 m2. 

  

En gennemførelse af det reviderede projekt forudsætter dispensationer fra 

gældende lokalplanbestemmelser m.v. - herunder for bebygget areal, taghældning 

på mellembygning og dispensation fra parkeringsvedtægt. 

  

Forinden byggetilladelse kan meddeles, skal der gennemføres naboorientering hos 

berørte naboer. 

  

Plangrundlag  

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

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

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

af lokalplan SKA.200.C1  

  

I henhold er lokalplanen er ejendommens hovedbygning optaget som 

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

bevaringsværdi på 3. 

  

Dispensation fra gældende lokalplanen  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 

SKA.200.C1. 

  

Herudover ansøges der om følgende forhold   

  

•         Jf. pkt. 7.1 må bebyggelsesprocenten for hver grund ikke overstige 150 % 

og det bebyggede areal må ikke overstige 50 % 

•         Det ansøgte bebyggede areal bliver herefter 55 %     

•         Jf. pkt. 9.15 gælder, at tage på mellembygninger skal fremstå som heltage 

med samme udformning og tagmateriale som hovedhuset, med lavere 

taghældning end hovedhuset eller ensidig taghældning og skal beklædes 

med matte, rødbrændte vingetegl, gl. dansk format, sort tagpap eller zink. 

•         Der ansøges om mellembygning med fladt tag   

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

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

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6781 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Ansøger oplyser i seneste mailkorrespondance, at såfremt dispensation fra 

lokalplanens pkt. 9.15 ikke kan opnås, vil mellembygningen blive udført med 

saddeltag.  

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

imødekommes   

på betingelse af, at tag på mellembygning udformes, jf. lokalplanens pkt. 9.15 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes på vilkår, at naboorientering ikke giver væsentlige indsigelser. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning og tegninger (dok.nr.104568/12) 

Supplerende bemærkninger fra ansøgers arkitekt ,  (dok.nr.108782/12) 
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6. Ombygning og renovering af Sct. Laurentii Vej 88 , Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Sct. Laurentii Vej 88, matr.nr. 120 a Skagen Bygrunde, 

Skagen fremsender gennem sin arkitekt projekt for ombygning/renovering og 

opførelse af nybyggeri på ejendommen. 

  

Projektet omfatter:  

Renovering ombygning/renovering af hovedbygningen, hvor den eksisterende 

garage ombygges og integreres sammen med den eksisterende bolig, ændring af 

enkelte vinduer og døråbninger i facaderne, garage, opførelse af nye- og større 

terrasser, mure mod syd og vest samt ombygning af eksisterende bolig. 

  

Opførelse af ny garagebygning på 87 m2 sammenbygget med ny anneksbygning 

på 37 m2 med en placering langs skel mod øst, således at bygningen med et 

gårdrum danner et samlet hele med hovedbygningen. 

  

Arkitekten ansøger om dispensation på garage/anneksbygningen fra følgende 

bestemmelser i lokalplanen: 

  

Taghældningen (§ 8.7) 

Det oplyses, at tagene over garagebygningen ønskes udført med 40 graders 

taghældning for at overholde lokalplanens § 7.6, der fastsætter en maks. højde på 

4,5 meter og for samtidig at give et mere harmonisk udtryk til den eksisterende 

bevaringsværdige hovedbygning. 

  

Arkitekten oplyser, at hovedbygningens taghældning er opmålt til 49 grader. 

Ydervægge (§ 8.2) 

Hele garage/anneksbygningen ønskes opført som en træbygning med røde 

vingetegl. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen, der tidligere været anvendt til præstebolig, er beliggende i område 

omfattet af lokalplan SKA.200.C.2 og optaget som bevaringsværdig bebyggelse. 

Bygningen er registreret i kommuneatlasset for Skagen med en bevaringsværdi 2. 

  

Der har fra den sidste ejer af ejendommen, været ansøgt (2009) om et projekt for 

opførelse af et dobbelthus i 1½ etage på ejendommens nordvestlige del med gavl 

ud mod Sct. Clemensvej. Det projekt blev aldrig realiseret. 

  

Lokalplanens § 9.1 fastsætter følgende : ” Bevaringsværdige bygninger må ikke 

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse.” 

  

Hovedbygningen: 

Teknik- og Miljøcentret vurderer, at ombygning af hovedbygningen vil være en 

styrkelse af bygningens arkitektoniske værdi. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5841 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Ny Garage/anneksbygning. 

Opførelse af garage/anneks bygning vil kræve følgende dispensationer fra 

lokalplanen: 

  

Der er i planens § 8.1 fastsat følgende : ”Ydervægge skal opføres som blank mur i 

røde hånd- eller blødstrøgne teglsten. Ydervægge må derudover 

berappes/vandskures og skal fremstå i farver ioverenstemmelse med den lokale 

byggetradition, -enten hvid, lysokkergul, rød eller rosa.” 

Der ansøges om at udføres hele bygningen med træbeklædning. 

  

Der er i § 8.6 fastsat følgende:.(uddrag) ”Tage på garager og udhuse skal udføres 

som symmetriske saddeltage  med samme taghældning som på hovedhuset”. 

Der ansøges om at udføre taghældningen med 40 grader. 

  

Sagen har været udsendt i naboorientering. 

Der er indkommet 5 bemærkninger og 1 indsigelse (kun på 

garage/anneksbygningen). Indsigelse/bemærkning vedlagt som bilag. 

  

Teknik og Miljøcentret har fremsendt bemærkningerne og indsigelse til udtalelse 

hos bygherrens arkitekt,(vedlagt som bilag). 

  

Teknik- og Miljøcentret vurderer samlet, at garage/anneksbygningen med den 

projekterede taghældning og med en yderbeklædning i træ, at denne bygningen 

indpasser/underordner sig hovedbygningen, som i dag fremstår som en meget 

markant bygning i området. 

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

1. der meddeles tilladelse til restaurering og ombygning af hovedbygningen 

2. projektet for garage/anneksbygning godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Nye vinduer skal tilpasses de eksisterende. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning (dok.nr.73491/12) 

Dispensationsansøgning.pdf (dok.nr.87555/12) 

Facader garage - anneks.pdf (dok.nr.87556/12) 

Længdesnit garage - anneks.pdf (dok.nr.87557/12) 

Ny facade.pdf (dok.nr.87558/12) 

Plan 1.pdf (dok.nr.87559/12) 

Situationsplan 1.pdf (dok.nr.87561/12) 

Naboorientering retur (dok.nr.99439/12) 

Naboorientering retur (dok.nr.101835/12) 

Naboorientering retur (dok.nr.102795/12) 
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Arkitekten fremsender han kommentarer til naboorrientering. (dok.nr.107997/12) 

Bemærkninger fra Foreningen By og Land (dok.nr.108038/12) 

Arkitektens kommentarer til foreningen for By og Land skabskultur  (dok.nr.108046/12) 

Anneks - garage plan.pdf (dok.nr.87571/12) 
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7. Forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 Flådestatio n, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre renovering og 

ombygning af kaj- og moleanlægget indenfor dele af Flådestationens område.  

  

Lokalplanområdet udgør ca. 50.000 m2 afgrænser de områder som omfatter 

udvidelse af kaj- og moleanlægget, hvilket primært berører sydbassinet og 

sydmolen.  

  

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.23, som geografisk udvider den 

nuværende kommuneplanramme til også at omfatte de arealer som via lokalplanen 

kan opfyldes.  

 
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 forslagene. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 og 

forslag til kommuneplantillæg nr. 09.23 – Flådestation Frederikshavn udsendes i 

offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Lokalplanforslag til PMU 09.10.12.pdf (dok.nr.104229/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7582 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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8. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.03.06.01 -  

Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag SAE.B.03.06.01 for en boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby 

samt kommuneplantillæg nr. 09.44 har været udsendt i offentlig høring i perioden 

fra den 25. juli til den 19. september 2012. 

  

Ejendommen Niels Juels Vej 47, som udgør lokalplanens område, henligger i dag 

med græs, og er bebygget med en mindre staldbygning og diverse udhuse. 

Grunden udgør et areal på 3.931 m2, og har et bebygget areal på ca. 300 m2. 

  

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en boligbebyggelse på arealet bestående 

af 3 punkthuse med hver 5 boliger, ialt 15 boliger. Boligerne kan opføres i maks. 2 

etager. Boligbebyggelsen skal have vejadgang fra Niels Juels Vej. 

  

Lokalplanen er ledsaget af et kommuneplantillæg, som gør det muligt at opføre 

bebyggelsen i 2 etager. 

  

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, at lokalplan SAE.B.03.06.01 for en 

boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby samt kommuneplantillæg nr. 09.44 

vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Kommuneplantillæg .09.44,PMU09.10.12.pdf (dok.nr.108420/12) 

Lokalplan og kommuneplantillæg - SAE.B.03.06.01,PMU09.10.12.pdf (dok.nr.108418/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3840 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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9. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.12.25.01, 

Rammelokalplan syd for Gærumvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til lokalplan FRE.B.12.25.01 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 

nr. 09.45 har i perioden fra den 25. juli 2012 til den 19. september 2012 været 

fremlagt til offentlig debat. 

  

Der er ikke indkommet indsigelser imod eller bemærkninger til forslagene. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.12.25.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.45 vedtages uændret 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Kommuneplantillæg.09.45 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012 (dok.nr.107914/12) 

Lokalplan FRE.B.12.25.01 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012 (dok.nr.107913/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12646 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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10. Opfølgning masterplan for Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd godkendte Masterplan Skagen på mødet den 29. august 

2012. 

  

Som opfølgning herpå forestår en opgave med at understøtte de fokusområder og 

indsatser, der fremgår af masterplanen, for at sikre en fortsat positiv udvikling af 

Skagen. 

  

Et af fokusområderne er Bolig og bomiljø, der har til formål, at boliger anvendes, så 

de både understøtter og afbalancerer forskellige behov samtidig med at det 

bidrager hensigtsmæssigt til Skagens udvikling. 

Skagen skal kunne tilgodese indbyggernes interesse 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 kortbilag til masterplanen fremgår, at Østerby, Vesterby, Kappelborg mfl. og 

Højen og Skagen Nordstrand er områder, der er tænkt anvendt til boligformål. 

  

Opfølgning af det her beskrevne fokusområde hører under Plan- og Miljøudvalget. 

  

For alle de ovenfor beskrevne byområder er der enten ved lokalplan eller i 

kommuneplanrammer fastlagt, at anvendelsen til boligformål skal være 

helårsbeboelse. 

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

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

i planen det vil sige planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan 

kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

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

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret 

anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud 

kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt 

til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en 

byplanvedtægt.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2012, at der 

igangsættes ny planlægning for Skagen Nordstrand med henblik på, at 

anvendelsesbestemmelsen ændres fra helårsbolig til bolig. I beslutningen 

præciseres, at formålet med den ændrede planlægning alene er at ændre 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7831 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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anvendelsesbestemmelsen fra helårsbolig til bolig.  

  

Med denne beslutning har Plan- og Miljøudvalget ønsket, at der gennem den 

ændrede planlægning for opfølgning af masterplanen alene er fokus på 

anvendelsesbestemmelserne. 

  

På den baggrund har fagcenteret vurderet, at behovet for ny planlægning kan 

opfyldes ved at udarbejde en temalokalplan kun med anvendelse af bolig som tema 

og omfattende alle relevante lokalplanlagte områder.  

For relevante områder uden lokalplan udarbejdes tillæg til kommuneplanen med 

anvendelsen bolig. 

Disse sidste områder, skal ikke medtages i temalokalplanen, da mulighed for 

håndhævelse af kommuneplanens rammebestemmelser herved umuliggøres.  

  

Det betyder, at der fremadrettet gælder 2 lokalplaner for de relevante ejendomme – 

temaplanen med anvendelsesbestemmelser og den oprindelige lokalplan med alle 

øvrige bestemmelser. 

  

For områder uden lokalplan kun med kommuneplanrammer vil der frem til næste 

kommuneplanrevision gælde 2 sæt rammer – en med anvendelsesbestemmelser 

og den oprindelige med alle øvrige bestemmelser. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at den her skitserede planlægning er den bedste 

måde at fastholde fokus på anvendelsesbestemmelserne eksempelvis i den 8-

ugers offentlighedsperiode.  

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

planlægning for de i Masterplan Skagen udpegede områder til boligformål med 

henblik på, at anvendelsesbestemmelserne ændres fra helårsbolig til bolig gennem 

temalokalplan 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Kortbilag Masterplanen.pdf (dok.nr.107532/12) 
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11. Planlægning for tæt-lav boligbebyggelse Læsøvej  6, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling  

Ejer ansøger om principiel tilladelse til at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af 

helårsbeboelse på ejendommen Læsøvej 6 og frastykke Hirsholmvej 7 til 

parcelhusbebyggelse. 

  

Arealet er tidligere erhvervsareal og ligger i dag ubebygget hen. 

  

Der påtænkes frastykket en parcelhusgrund med adgang fra Hirsholmvej på 1236 

m2. 

Restarealet på 2737 m2 ønskes udnyttet til opførelse af 3 dobbelthuse. Husene 

bliver i 1½ etage med et etageareal på 149 m2 og 28 m2 carport med redskabsrum. 

Endvidere gæsteparkering og fællesareal mod sydøst og centralt i bebyggelsen. 

Husene forventes opført med muret facade og tegltag. Gennemsnitlig 

grundstørrelse inkl. del af fællesareal bliver 450 m2 og en bebyggelsesprocent for 

området som helhed på ca. 33 %.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.11.09 til åben-lav 

boligbebyggelse og omfattet af byplanvedtægt nr. 8, der udlægger arealet til 

erhverv langs Læsøvej og åben-lav boligbebyggelse øst herfor. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

lokalplan/byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i 

planen, det vil sige planen/vedtægtens formål og anvendelse. Videregående 

afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen Læsøvej 6 er primært udlagt til erhverv jf. gældende byplanvedtægt. 

Ønsket om at opføre 3 dobbelthuse på arealet betinger derfor ny planlægning.  

Dobbelthuse er en gængs byggemåde i flere nye kvarterer i Ålbæk, idet 

byplanvedtægt nr. 8 muliggør, at der i parcelhuskvarterer opføres dobbelthuse på 

lidt større grunde. 

  

Frastykning af parcelhusgrund mod Hirsholmvej sker i overensstemmelse med 

gældende byplanvedtægt. 

  

Plan- og Miljøudvalget har den 4. december 2007 godkendt igangsætning af ny 

planlægning for den samlede ejendom øst for Læsøvej med henblik på opførelse af 

8 rækkehuse. Denne planlægning er aldrig igangsat. 

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

planlægning med henblik på opførelse af 3 dobbelthuse på ejendommen Læsøvej 

6, Ålbæk. Ansøger forestår udarbejdelse af nyt plangrundlag 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/1078 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.107525/12) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.107524/12) 
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12. Ansøgning om ændring af lokalplan SKA.223.B - T æt-lav 

bebyggelse syd for Cronborgvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af matr. nr. 79 a m.fl. Skagen Markjorder ansøger om at ændre arealets 

anvendelse fra tæt-lav boligbebyggelse til parcelhusbebyggelse. 

  

En markant afmatning i efterspørgslen på boliger i form af tæt-lav bebyggelse 

sammenholdt med, at der i og omkring Skagen er mangel på parcelhusgrunde er 

baggrunden for ønsket om ændring af ovennævnte lokalplan. 

  

Der ønskes udstykket i alt 13 parcelhusgrunde på de resterende ubebyggede 

arealer indenfor lokalplanen. Grundene bliver forholdsvis store fra knap 900 m2 til 

godt 950 m2, en enkelt dog 1885 m2. 

  

Adgangsvejen bibeholdes til Mjølnersvej, som i gældende lokalplan. 

  

Ansøger anfører, at der i naboområde er mulighed for opførelse af parcelhuse og 

dette nye område er en naturlig forlængelse heraf.  

  

Arealet er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.05.08 og omfattet af 

lokalplan SKA.223.B og primært beliggende i planens delområde 2. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

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

planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Lokalplan SKA.223.B bestemmer, at området som helhed kun må anvendes til tæt-

lav helårsbeboelse. Det opdeles i 2 delområder, der kun må bebygges efter en af 

byrådet godkendt samlet bebyggelsesplan for hver af delområderne. 

  

Delområde 1 er udstykket i 27 byggemuligheder. Der er bygget 19 huse. Der 

resterer 6 umiddelbart nord for de nye huse og 2 grunde syd for eksisterende 

parcelhusrække. 

Delområde 2 ligger ubebygget hen uden godkendt bebyggelsesplan. 

Af skitse til bebyggelsesplan for dette område i lokalplanens indsigelsesnotat 

fremgår, at der er påtænkt i alt 16 boliger som tæt-lav bebyggelse. 

  

Der er således en restrumlighed indenfor området på i alt 24 boliger. 

  

Frederikshavn Kommune har ikke flere parcelhusgrunde at sælge i området. Der er 

måske 1-2 privatejede grunde. 

Af planlagte parcelhusudstykninger er der 8 grunde ved Nedre Mosevej og knap 10 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7300 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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i bymidten i Skagen samt ved Toldergårdsvej. Alle privatejede. 

Af planlagte områder til tæt-lav bebyggelse er der 2 områder ved Skagavej og ved 

Remisen. 

  

Området ved Cronborgvej har i de senere år været der, hvor skagboerne har 

bygget nyt hus og vil forventelig fortsat være et attraktivt boligområde. 

Fagcenteret må medgive ansøger, at udbuddet af parcelhusgrunde i området er 

minimalt. 

  

Ansøgers ønske om at ændre primært lokalplanens delområde 2 vurderes ikke at 

tilsidesætte de intentioner, der ligger bag den samlede udvikling af området til et 

område med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse.  

Delområde 2 ligger som en naturlig forlængelse af det eksisterende 

parcelhusområde ved Mjølnersvej suppleret med en grund i delområde 1. 

Delområde 1 ’s 6 byggemuligheder i nord bør fastholdes som tæt-lav bebyggelse, 

da dette område er en naturlig afslutning op mod parcelhusbebyggelsen. Derved 

sikres også, at der fortsat er mulighed for at tilbyde tæt-lav bebyggelse i området. 

  

Det er fagcenteret vurdering, at der kan anbefales ændret planlægning med henblik 

på parcelhusudstykning med 10 grunde primært indenfor lokalplanens delområde 

2. 

  

Med hensyn til bebyggelsens udformning bør der tages udgangspunkt i de 

nugældende regler, dog bør krav til bygningsbredde og bygningshøjde tilpasses 

større parcelhus.  

Parcelhusstørrelsen bør dog sikres tilpasset området som helhed ved fastsættelse 

af en maks bebyggelsesprocent på 25 % med baggrund i de forholdsvis store 

grunde. 

Fastlæggelse af de enkelte bestemmelser forudsættes at ske i et samarbejde 

mellem ansøger og fagcenteret.  

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

1. der igangsættes ny planlægning med henblik på udstykning af 10 

parcelhusgrunde primært i delområde 1 lokalplan SKA.223.B, Mjølnersvej, 

Skagen. Ansøger forestår udarbejdelse af nyt plangrundlag. 

2. planens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i et 

samarbejde mellem ansøger og fagcenteret 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort flyfoto 2011.pdf (dok.nr.108301/12) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.107522/12) 

Udstykningsforslag.pdf (dok.nr.107523/12) 
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Kort fra gældende lokalplan SKA.223.B.pdf (dok.nr.108299/12) 
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13. 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 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 33 af 80 

 

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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Solcelleanlæggene har oftest et areal på 35-45 m² og opsætning af solcellepaneler 

på bygninger vil dermed udgøre en væsentlig del af bygningens arkitektur. 

Tilsvarende anlæg på terræn vil ændre på indtrykket af den enkelte ejendom, men 

den overordnede påvirkningen i forhold til områdernes karakter vil være mere 

begrænset. 

  

Når anvendelsen af solcelleanlæg udbredes, vil karakteren af de enkelte områder 

dermed på sigt ændres.  

  

I forbindelse med Masterplanen for Skagen er der påpeget, at det er vigtigt at 

fastholde Skagens særlige kulturhistoriske bymiljø med de traditionelle 

”Skagenhuse”. Dette er blandt andet sikret i en del af de nuværende lokalplaner for 

den centrale del af Skagen by, Østerby, Vesterby og Højen/Gl. Skagen, hvor der er 

forbud mod opsætning af solcelleanlæg på tegltage.  

For at fastholde det unikke købstadsmiljø i Sæby midtby og det bymiljøet omkring 

Frederikshavn midtby og Fiskerklyngen vurderes det på tilsvarende vis vigtigt at 

fastholde forbud mod opsætning af solcelleanlæg på tegltage i disse områder.  

Forbud mod solfangere og solcelleanlæg på tegltage i disse områder vil ikke 

umiddelbart være til hinder for, at der kan opsættes solcelleanlæg andre bygninger 

eller på terræn. 

  

I nogle af vores sommerhusområder, som er præget af fritliggende sommerhuse i 

åbne naturlandskaber, vil såvel solceller på tag som terræn kunne ændre på 

områdernes karakter.  

  

I forbindelse med behandling af en konkret ansøgning på Hans Baghs Vej i Skagen 

besluttede Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 at opsætning af solceller 
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administrativt kan godkendes, med mindre der i en lokalplan eller byplanvedtægt er 

et eksplicit forbud mod solfangeranlæg eller bygningen er registreret med en høj 

bevaringsværdi jf. SAVE-registreringen. 

  

Dette har dannet grundlag for den nuværende administration af ansøgninger om 

opsætning af solfangere og solcelleanlæg.  

  

Da udbredelsen af solcelleanlæg er i voldsom stigning er der administrativt behov 

for supplerende tilkendegivelse fra udvalget om kriterierne for godkendelse af 

sådanne anlæg og det bør overvejes, om der er områder, hvor der skal være 

forbud mod solceller på terræn. 

 
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.     der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til opsætning af solfangere 

og solcelleanlæg på tegltage i de bevaringsværdige områder. 

Fagcenteret bemyndiges til administrativt at give afslag 

3.     etablering af solfangere og solcelleanlæg i øvrige områder generelt 

godkendes, hvor der ikke er præcise bestemmelser om sådanne 

anlæg. Fagcenteret bemyndiges til administrativt at give dispensation, 

hvis anlægget udgør en størrelse, så det formelt er at betragte som 

tagdækningsmateriale, hvis dispensation ikke vurderes at være i strid 

med lokalplanens hensigter eller formål 

4.     at solcelleanlæg på terræn generelt godkendes, når der ikke er 

bestemmelser, der er til hinder for sådanne anlæg.  

5.     ansøgninger om solcelleanlæg i øvrige områder forelægges Plan- og 

Miljøudvalget, hvis der er optaget præcise bestemmelser om 

anlæggenes størrelse og omfang og det ansøgte derfor kræver 

dispensation. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingens pkt. 1,2,3 og 5 godkendes. 

Udvalget kan ikke godkende placering af solfangere og solcelleanlæg på terræn i 

boligområder og sommerhusområder. 

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

  

 
Bilag  

Visualisering af solceller (dok.nr.108539/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 36 af 80 

 

14. Ansøgning om forundersøgelser til vandløbsindsa tser 

 

Sagsfremstilling  

Naturstyrelsen åbner nu op for ansøgninger om tilskud til forundersøgelser til 

vandløbsprojekter. Første ansøgningsperiode er fra 1. oktober til 1. november 

2012.  

  

Derefter kommer der 3 øvrige ansøgningsperioder, som starter henholdsvis 15. 

december 2012, 15. februar 2013 og 1. juni 2013. 

  

I forbindelse med vandplanen er kommunen forpligtet til at gennemføre indsatser 

for vandløbene for henholdsvis fjernelse af spærringer, fjernelse af rørlægninger, 

ændret vandløbsvedligeholdelse og restaurering af vandløbsstrækninger.  

  

I kommunens vandhandleplan er de enkelte indsatser vurderet og prioriteret. Med 

baggrund heri er fastlagt, hvornår de enkelte indsatser skal startes op.  

  

I overensstemmelse med handleplanens prioriteringer agter Center for Teknik og 

Miljø i den første ansøgningsrunde søge om tilskud til forundersøgelse til følgende 

indsatser: 

•         Fjernelse af spærring ved Sæby Vandmølle 

•         Fjernelse af spærring ved Bangsbo Mølle (Møllehuset) 

•         Fjernelse af spærring ved Bangsbostrand Mølle (Davids Mølle) 

Placeringen af de nævnte spærringer ses på vedlagte oversigtskort. 

  

Naturstyrelsen forventer, at der efter udløbet af ansøgningsperioden, vil blive truffet 

afgørelse om, hvorvidt der gives tilsagn til det ansøgte inden for 3 måneder. Dvs. 

inden februar 2013.  

  

Herefter kan forundersøgelsen igangsættes. For at kunne få tilskud, skal 

forundersøgelsen være afsluttet inden for 4 måneder fra igangsætningen. Først når 

forundersøgelsen er færdig, kan kommunen søge om finansiering til selve 

realiseringsprojektet. Kommunen vil have 15 måneder til at gennemføre selve 

projektet. 

  

Formålet med forundersøgelserne er at afklare om et projekt kan gennemføres. Der 

kan derfor søges om tilskud til følgende:  

•         Tekniske forundersøgelser 

•         Undersøgelse af projektets konsekvenser 

•         Undersøgelse af lodsejernes tilslutning 

  

Der er fastlagt to kriterier for, hvilke ansøgninger om forundersøgelse, der kan opnå 

tilskud. Det ene kriterium er, at forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, 

om det projekt, der skal realiseres, vil kunne gennemføres i henhold til kriterierne i 

bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. 

vandløbsrestaurering (kriteriebekendtgørelsen). Det andet kriterium er, at 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7966 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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ansøgning om forundersøgelse skal omfatte projekter, som ved realisering samlet 

forventes at koste mindst 500.000 kr. De nævnte projekter overholder dette. 

  

Tilskud kan søges til at dække: 

•         Løn til personale i forbindelse med forundersøgelsen 

•         Udgifter til konsulentbistand 

•         Udgifter til information og møder 

Der kan ikke søges tilskud til blandt andet almindelige driftsomkostninger, 

sædvanlige myndighedsopgaver samt udgifter, som allerede er afholdt, inden der 

er givet tilsagn om tilskud. 

Det forventes, at realiseringen af indsatserne vil medføre arbejde og omsætning til 

entreprenører i kommunen. Desuden forventes, at realiseringen og evt. også 

forundersøgelserne vil give omsætning til eksterne konsulentfirmaer alt efter, om de 

enkelte indsatser planlægges og styres af ansatte i kommunen eller opgaven 

udbydes til private firmaer. 

  

Vandhandleplanens offentlige høring udløb den 1. september. Endelig vedtagelse 

af handleplanen forelægges PMU i november. Der er i høringsperioden ikke 

indkommet indsigelser, som vurderes at medføre væsentlige ændringer. 

Naturstyrelsen præciserer dog, at kommunerne skal have ansøgt om tilskud til alle 

indsatser inden udgangen af 2014.  

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

der i første ansøgningsrunde skal sendes ansøgning om tilskud til forundersøgelse 

for de nævnte indsatser 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort over indsatser til ansøgning om forundersøgelse (dok.nr.105885/12) 
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15. Udarbejdelse af handleplan for rottebekæmpelse 

 

Sagsfremstilling  

Den 1. juli 2012 kom en ny bekendtgørelse for kommunens bekæmpelse af rotter. 

Den ændrer i kravene til kommunens forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

  

De ændringer, der har størst betydning for kommunens håndtering af opgaverne er: 

• Kommunen skal udarbejde en handleplan for forebyggelse og bekæmpelse 

af rotter. 

• Eftersyn af rotter i landzone ændres fra 2 gange årligt til 1 gang hvert 2. år. 

Dog besøges ejendomme, hvor der har været rotter hvert halve år, indtil 3 

besøg i træk viser, at der ikke er rotter. 

• Der skal, hvor det er muligt, opsættes rottespærrer ved kommunale skoler, 

plejehjem og daginstitutioner. Endvidere skal rottespærrer, hvor det er 

muligt, opsættes i forbindelse med byggemodning til skoler, plejehjem, 

daginstitutioner og parcelhusområder. 

• Naturstyrelsens resistensstrategi skal følges. Dvs. at ved giftanvendelse 

skal den svageste gift anvendes først. 

  

Kommunens handleplan skal udarbejdes inden 1. januar 2013. Handleplanen skal 

offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal revideres minimum hvert 3. år. 

  

Handleplanen skal indeholde: 

•         Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen 

•         Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 

•         Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 

•         Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 

  

Desuden skal handleplanen – hvor det er relevant – beskrive særlige 

indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende 

steder: 

•         Ejendomme i landzone 

•         Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder 

•         Fødevarevirksomheder 

•         Kloakker og stikledninger (herunder anvendelse af kloakblokke og 

rottespærrer) 

•         Havnearealer 

•         Kommunale genbrugsstationer 

•         Lossepladser og deponier 

•         Vildtfodringspladser 

  

Center for Teknik og Miljø vil udarbejde et udkast til handleplan, som vil blive 

forelagt PMU til vedtagelse på Plan- og Miljøudvalgets møde i december. 

  

For at kunne opsætte realistiske og effektive mål for rottebekæmpelsen og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/460 

 Forvaltning: CTM 
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fastlægge konkrete tiltag, er der behov for at foretage nogle nærmere 

undersøgelser. 

  

Blandt andet er der behov for at lave en nærmere analyse af, hvor der er behov for 

særlige indsatser, inden der udvælges indsatsområder. Ligeledes skal der 

undersøges, hvad ændringen af eftersynet i landzonen vil betyde. Endvidere skal 

det afklares hvor og hvordan, de nye regler om opsætning af rottespærrer bedst 

kan understøtte forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

  

Handleplanen vil med baggrund heri blive udarbejdet ud fra følgende 

grundprincipper: 

• Der vil blive opsat mål for de forhold, der indledningsvist skal undersøges 

nærmere  

• Handleplanen vil i første omgang fastlægge tiltag, der skal understøtte 

vidensopsamling 

• Handleplanens første undersøgelser skal munde ud i en fagligt 

underbygget fastlæggelse af mål og indsatser for den fremtidige 

forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

  

Kommunens nuværende aftaler med rottebekæmpelsesfirmaer vil umiddelbart blive 

ændret. Dette gøres for, at aftalerne afspejler den nye bekendtgørelse. Når 

kommunen har indsamlet viden om konsekvenserne af ændringerne, vil opgaven 

med rottebekæmpelse i kommunen blive sendt i udbud. Der sigtes mod at 

gennemføre udbud ultimo 2013. Der forventes ikke ændringer i det gebyr, 

kommunen opkræver for rottebekæmpelsen. Det forventes derimod, at indsatsen 

fremover kan koncentreres der, hvor behovet er størst. 

 
Indstilling  
Konst. Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget godkender den 

nævnte tidsplan samt grundprincipperne for handleplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 
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16. Miljøgodkendelse af udendørs oplagsplads, Frede rikshavn 

Autogenbrug, Mariendalsvej 105, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Autogenbrug har ansøgt om miljøgodkendelse til at etablere en 

udendørs oplagsplads til 600 miljøbehandlede biler på ejendommen, Mariendalsvej 

105, Frederikshavn. 

Frederikshavn Autogenbrug har i henhold til miljøgodkendelse af 2. februar 2001 

tilladelse til at miljøbehandle op til 600 biler om året på et areal på ca. 200 m2 i en 

lukket hal på ejendommen. Der er ingen oplagsplads tilknyttet virksomheden. 

På samme ejendom er virksomheden Knivholt Autoophug beliggende. Arealet 

hvorpå Frederikshavn Autogenbrug ønsker at etablere oplagsplads, benyttes i dag 

af Knivholt Autoophug og vil blive lejet ud til Frederikshavn Autogenbrug. 

Arealet, hvorpå der oplagres biler på ejendommen, Mariendalsvej 105, vil derfor 

ikke blive forøget. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i landzone og er desuden beliggende i et område, der i 

kommuneplanen er udlagt til boligområde (rammeområde FRE.B.17.02 

”Boligområde vest for Knivholt”). Virksomheden ligger ca. 800 meter vest for 

eksisterende byzonearealer (Knivholt Hovedgård). 

Der er etableret autoophugningsvirksomhed på ejendommen før By- og 

Landzonelovens ikrafttræden i 1970. Der er efterfølgende i 1976, 1983 og 1986 

meddelt landzonetilladelse til at opføre lagerbygninger på ejendommen. 

Bygningerne til virksomhedsdrift på ejendommen er opført, således at disse ligger 

langs ejendommens skel mod Mariendalsvej og medvirker til visuelt at afskærme 

den bagvedliggende biloplagsplads. 

Det fremgår af landzonetilladelsen til en 354 m2 stor lagerhal på ejendommen i 

1983, at denne blev meddelt på vilkår af, at det areal, hvorpå der blev oplagret biler 

ikke blev udvidet yderligere. Det fremgår dog ikke af tilladelsen, hvilket areal, der 

blev anvendt til oplag på dette tidspunkt og der foreligger ikke i arkiverne luftfotos 

fra 1983, men først fra 1985. Der er derfor grundlag for at antage, at de arealer, der 

efter luftfoto fra 1985 anvendtes til udendørs opbevaring, var taget lovligt i brug. 

Der er ikke i landzonetilladelserne til de senere bygningsmæssige udvidelser 

meddelt tilladelse til yderligere udvidelser af arealet til den udendørs oplagring, 

men det kan ud fra luftfotos konstateres, at dette areal er blevet udvidet med ca. 

15-20 % frem til i dag. 

Der er ikke i landzonetilladelserne anført et maksimalt antal tilladt oplag af biler på 

ejendommen. 

Det vurderes, at den ønskede oplagsplads ikke medfører sagsbehandling i henhold 

til Planloven, men kan indeholdes i de gældende landzonetilladelser på 

ejendommen. Dog skal arealet til oplag formindskes, således at det svarer til 

oplagets udbredelse i 1985. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Ansøgningen drejer sig om etablering af udendørs oplag af miljøbehandlede biler 

 
 Åben sag  
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ved eksisterende autogenbrugsvirksomhed. I miljøgodkendelsen stilles der vilkår 

omkring oplaget med henblik på at sikre, at der ikke sker forurening af jord og 

grundvand. 

Miljøstyrelsen har oplyst, at det er kommunen der fastsætter, hvor mange 

miljøbehandlede biler, der kan oplagres på den enkelte virksomhed ud fra en 

konkret vurdering. Miljøstyrelsen ser det mest som et spørgsmål om, hvor mange 

miljøbehandlede biler, der er plads til på virksomheden og ikke primært som et 

forhold af miljømæssig betydning. 

I forbindelse med en godkendelse at det ansøgte oplag, vil der blive stillet vilkår om 

etablering af parkeringsareal til kunder og egne køretøjer på ejendommen, således 

at der ikke parkeres langs Mariendalsvej. 

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

1. der meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte. Det skal i den forbindelse 

sikres, at det samlede areal til parkering og oplag på ejendommen fra 

Frederikshavn Autogenbrug og Knivholt Autoophug formindskes, således 

at det svarer til oplagets udbredelse i 1985 

2. endvidere skal det sikres, at der er tilstrækkeligt parkeringsareal til kunder 

og egne køretøjer på virksomhedens eget areal 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Sagen udsættes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 
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17. Ansøgning om tilladelse til etablering af 2 

vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Total E&P Danmark har den 19.september søgt om tilladelse til etablering af 2 

vandindvindings-boringer ved Ovnstrupvej 6. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som 

bilag. Oplysninger til brug for kommunens vurdering af det ansøgtes påvirkning af 

omgivelserne (VVM-screening) er også vedlagt. 

  

Total ønsker at etablere boringerne for at skaffe vand til at lave en 

efterforskningsboring for skifergas ved Ovnstrupvej 6. Herudover skal boringerne 

anvendes til at indhente data til brug for overvågning af grundvandet i området 

samt for at sikre, at geologiske oplysninger står til rådighed for den detaljerede 

planlægning af efterforskningsboringen. 

  

Oplysninger fra ansøger omkring vandindvindingsboringerne: 

•         Der ønskes etableret 2 boringer, én ca. 60 og én ca. 170 meter dyb 

boring. Der vil blive placeret filtre til indtag af vand i forskellige dybder i 

begge boringer 

•         Begge boringer placeres i det område, hvor boreplads for 

efterforskningsboringen ønskes placeret. Boringerne placeres med ca. 

125 meters afstand i grundvandets strømningsretning omkring 

efterforskningsboringen. I bilag til ansøgningen findes kort med 

angivelse af boringernes placering 

•         Der søges samlet om indvinding af 3.000 m3 om året. Vandet forventes 

oppumpet over en periode på 3 måneder. Der vil herudover blive 

oppumpet en mindre mængde vand i forbindelse med renpumpning af 

boringerne efter etablering 

  

Center for Teknik og Miljø er pt. i gang med at behandle ansøgningen samt lave en 

vurdering af det ansøgtes påvirkning af omgivelserne. Ud fra centrets foreløbige 

vurderinger forventes det, at der kan gives tilladelse til det ansøgte.  

Der gives kun tilladelse til indvinding af vand til det ansøgte formål. Hvis der senere 

ønskes anden anvendelse af vandindvindingerne, skal der søges igen. Hvis 

boringerne bliver overflødige, skal de lukkes efter gældende regler. 

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

til det ansøgte, hvis Centret vurderer, at etablering af boringerne ikke medfører 

væsentlig påvirkning af omgivelserne 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7419 

 Forvaltning: CTM 
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 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Ansøgning om vandindvindingstilladelse (dok.nr.101756/12) 

Baggrundsoplysninger til VVM-screeningen (dok.nr.101758/12) 
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18. Ansøgning om landzonetilladelse til opstilling af 

husstandsvindmølle, Råbjergvej 305, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling  

Der er ansøgt om opstilling af en husstandsvindmølle på Råbjergvej 305, Ålbæk, 

matr.nr. 41, Råbjerg, Råbjerg. Det ansøgte kræver landzonetilladelse og sagen 

skal screenes for udarbejdelse af VVM 

  

Vindmøllen har en tårnhøjde på 18 m og en rotordiameter på 5,5 m. Møllens 

totalhøjde er 21 m Ved det ansøgte placeres møllen ca. 13 m fra eksisterende 

bygninger på ejendommen. 

  

Der er foretaget naboorientering af de omliggende ejendomme. Der er i denne 

forbindelse indkommet bemærkninger fra 2 af ejerne af de omkringliggende 

ejendomme. Indsigerne mener, at en husstandsvindmølle det pågældende sted vil 

skæmme og genere landskabet og naturen i området.  

Ansøger har haft mulighed for at kommentere de indkomne nabobemærkninger og 

har i denne sammenhæng bemærket, at indsigerne bor i stor afstand fra det 

ansøgte og at der ikke er fremkommet indsigelser fra de naboer, som bor tættere 

på. Ansøger anfører desuden, at møllen på grund af sin begrænsede størrelse og 

diskrete design, ikke vil påvirke natur og landskab væsentligt negativt. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Kommuneplanens retningslinier giver mulighed for, at der kan opstilles 

husstandsvindmøller på arealer, der i kommuneplanen er udlagt som 

jordbrugsområde. Den ansøgte placering opfylder ikke dette vilkår, da møllen 

placeres i et område, der er udlagt som naturområde. Kommuneplanens 

retningslinier kan fraviges efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. 

Udvalget har i et par tidligere sager truffet beslutning om at meddele tilladelse til 

opstilling af en husstandsvindmølle, selv om placeringen ikke opfyldte 

kommuneplanens kriterier for opstilling af husstandsmøller i landzone (udenfor 

jordbrugsområder). 

  

Arealerne, hvor vindmøllen søges placeret, er udpeget som kystnærhedszone, 

områdekategori C. Ifølge kommuneplanens retningslinie 5.3.9 kan denne 

områdetype anvendes efter bestemmelserne for det åbne land, men forudsat, at 

tilknytningen til kystnærhedszonen er planlægningsmæssigt eller funktionelt 

begrundet, og at den visuelle påvirkning er begrænset og lokal. 

  

Området, hvor vindmøllen er ansøgt placeret, er et relativt åbent landskab som på 

ingen måde er præget af større bygninger eller tekniske anlæg. Den ansøgte 

placering ligger ca. 130 meter syd for et Natura-2000-område. Dette område er 

også omfattet af Råbjerg Mile-fredningen. 

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6080 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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landzonetilladelse til den ansøgte husstandsvindmølle 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning (dok.nr.102634/12) 

Nabobemærkninger (dok.nr.102635/12) 

Ansøgers kommentarer (dok.nr.102636/12) 
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19. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygn ing, 

Tuenvej 10b, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Der er ansøgt om nedrivning af præsteboligen i Elling, Tuenvej 10B, Frederikshavn. 

  

Bygningen er i kommuneplanen registreret som bevaringsværdig med en 

bevaringsværdi på 4. 

  

Ansøgningen er begrundet i at bygningen trænger til renovering og at der efter en 

nedrivning vil være mulighed for at opføre en ny præstebolig, som er tilpasset de 

omkringliggende huse og tilpasset behovet for nutidens typiske præstefamilie og 

med et minimalt energiforbrug. Der er foretaget en beregning af udgifterne til 

renoveringen af bygningen. På baggrund af denne, vurderer ansøger, at udgifterne 

ved en renovering vil nærme sig prisen for opførelse af en ny præstebolig. 

 
Planmæssige konsekvenser  
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 15. august 2012 og der er udsendt høringsbrev til 

de obligatoriske høringsparter. Der er i den forbindelse indkommet bemærkninger 

til sagen fra Kulturstyrelsen, Nordjyllands Kystmuseum samt 3 naboer i området. 

Indsigelserne har været forelagt de to menighedsråd, der har valgt at fastholde 

ansøgningen. 

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

mod nedrivningen efter Planlovens § 14 med efterfølgende udarbejdelse af 

bevarende lokalplan. Afgørelsen begrundes i følgende: 

1.     det vurderes, at bygningen på grund af sin placering, historie og 

funktion repræsenterer væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske 
værdier som er væsentlige at bevare. 

2.     bygningen indeholder offentlige funktioner (præstekontor) og har derfor 

en større relevans for offentligheden. 

3.     bygningens tekniske tilstand vurderes ikke at kunne begrunde en 

tilladelse til nedrivning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5060 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 47 af 80 

 

Ansøgning (dok.nr.105551/12) 

Registrering samt forslag til istandsættelse.pdf (dok.nr.80607/12) 

Indsigelser mod nedrivning (dok.nr.105552/12) 

Ansøgers kommentarer til indsigelser mod nedrivning (dok.nr.105553/12) 
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20. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygn ing, 

Boelmøllevej 20, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Der er anmeldt nedrivning af dele af bevaringsværdig udhusbebyggelse på 

ejendommen Boelmøllevej 20, Frederikshavn, matr.nr. 8a, Gærum by, Gærum.  

  

Bygningsdelen er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en 

bevaringsværdi på 4. Den kulturhistoriske værdi er anført til 4. 

  

Bygningsdelen udgør en del af en samlet udhuslængebebyggelse, hvoraf de 

østligste dele, som har lav bevaringsværdi, er under nedrivning.   

  

Anmeldelsen er begrundet i at bygningsdelen har en så ringe kvalitet at dele af 

bygningen er faldet sammen og i umiddelbar fare for sammenstyrtning. 

  

Centeret vurderer ikke, at bygningen kan anvendes til andet formål, grundet 

dennes ringe tilstand. 

  

Anmeldelsen har været annonceret i lokalavisen Frederikshavn den 15. august 

2012 og der er udsendt høringsbrev til de obligatoriske høringsparter. Der er 

indkommet en enkelt indsigelse fra Nordjyllands Kystmuseum mod nedrivningen. 

Nordjyllands Kystmuseum anfører, at Møllegårdens historie er særdeles 

veldokumenteret og skal ses i en sammenhæng med møllen og dens omgivelser 

og fjernelse af enkelte bygningsdele, vil medføre tab af kulturhistoriske værdier, 

idet møllen og dens omgivelser skal ses i en helhed.  

 
Juridiske konsekvenser  
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. 

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

til nedrivning af den bevaringsværdige bygning begrundet i dennes ringe tekniske 

tilstand. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Beliggenhedsplan visende bygninger.pdf (dok.nr.104404/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3914 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Oversigtskort.pdf (dok.nr.104400/12) 

Indsigelse Nordjyllands Kystmuseum.pdf (dok.nr.108188/12) 
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21. Etablering af elevator mv. Danmarksgade 12, Fre derikshavn  

 

Sagsfremstilling  

Repræsentant for ejer ansøger om tilladelse til at etablere udvendig placeret 

elevator i forbindelse med nyindretning af ovennævnte ejendom. 

  

Ejendommen skal fremtidig anvendes til Frivillige Foreningers Hus i stue og 1. sal 

og i tagetagen skydebane til Blindeforbundet.  

  

For at sikre handicapvenlige adgangsforhold etableres elevator med adgang til alle 

etager. Dette er i øvrigt også et krav jf. gældende bygningsreglement ved 

indretning af 2. sal/tagetagen.  

  

Elevatoren påtænkes placeret på ejendommens vestfacade mod parkeringsarealet. 

Denne påtænkes udført i glas. 

For at kunne etablere trappeadgang til tagetagen, ændres den nuværende 

hovedtrappe og indgangsdøren hertil flyttes fra sydfacaden til vestfacaden. 

  

Ansøger oplyser, at mulighed for placering af elevatoren indenfor bestående 

bygningsrammer har været undersøgt og fundet ikke brugbart. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.BC.15.10 og omfattet 

af lokalplan nr. 15.01.10 Facader og Skilte. 

  

Ejendommen har jf. Kulturstyrelsen bevaringsværdien 3, dvs. høj bevaringsværdi. 

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

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

lokalplanen, det vil sige planens formål og anvendelse. 

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

om byarkitekturen og forståelsen for den betydning for oplevelsen af byen samt at 

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

kvalitet ved vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. 

  

Der er ikke i lokalplanen fastsat særlige bestemmelser i forbindelse med krav om 

elevator i de bestående bevaringsværdige bygninger.  

  

Elevatoren placeres på bygningens bagside og udføres i transparent materiale, der 

muliggør, at bygningens facadekontur kan ses igennem denne. 

  

Eksisterende trapperum for hovedtrappen ændres og den nuværende indgangsdør 

erstattes af glas og ny indgangsdør placeres i eksisterende vindueshul på husets 

sydfacade. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7832 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Plan- og Miljøudvalget har netop undtagelsesvis dispenseret til noget tilsvarende i 

anden bevaringsværdig bygning i Danmarksgade. 

  

På ejendom i Asylgade har Plan- og Miljøudvalget i gl. Frederikshavn Kommune 

meddelt afslag på påbygning af glastrappetårne på denne ejendoms facade mod 

gården. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at der her er tale om principiel stillingtagen til, om der 

på bevaringsværdige bygninger ,skal gives mulighed for påbygning af eksempelvis 

elevatortårn for herved at skabe bedre adgangsforhold.  

I Skagen er udvendig trappe over terræn og synlige stålkonstruktioner ikke tilladt i 

forbindelse med bevaringsværdig bebyggelse. 

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

det ansøgte elevatortårn. Ansøger henvises til at arbejde med en løsning indenfor 

bestående bygningsrammer. Afslaget begrundes med bygningens høje 

bevaringsværdi. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes, idet alternativt forslag af udvalget gerne ses indenfor 

bestående bygningsrammer. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.107512/12) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.107514/12) 

Foto Danmarksgade 12.pdf (dok.nr.107513/12) 
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22. Udskiftning af vinduer og døre, Sommervej 1, Sk agen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Sommervej 1, matr. nr. 333 b, Skagen Bygrunde, Højen, 

fremsender gennem sin håndværker ansøgning om udskiftning af vinduer og 

terrassedøre i del af den bevaringsværdige bebyggelse Sommervej 1,Højen. 

Det oplyses at fordør og terrasseparti i stueetagen tidligere er udskiftet. 

Vinduestypen, der ønskes anvendt, er af fabrikat BØJSØ med koblede rammer.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område, omfattet af lokalplan nr. 56-B.8 delområde 1. 

Den ældste del af bebyggelsen er optaget som bevaringsværdi. 

Bebyggelsen er registret med en bevaringsværdi 2 i Kommune Atlasset for Skagen 

Kommune. 

  

Lokalplanen fastsætter følgende : 

§ 1.10.1  : ”Bygninger må ikke ombygges eller på anden måde ændres uden 

byrådets  

 godkendelse”. 

§ 1.12.7 fastsætter bestemmelser for vinduer og døres udformning. 

  

Sagen har været udsendt i høring til Foreningen For By og Landskabskultur i 

Skagen og Råbjerg Sogne. 

Foreningen har i mail af den 20. september 2012 oplyst, at de ikke ønsker at 

intervenere i sagen. 

  

Det er Teknik- og Miljøcentrets vurdering, at udskiftning af vindues- og 

dørelementerne vil styrke karakteren af den bevaringsværdige bygning.  

Det vurderes samtidig, at det ansøgte er i overenstemmelse med lokalplanens 

bestemmelser.  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning om byggetilladelse.pdf (dok.nr.87513/12) 

Fotos af eksisterende vinduer.pdf (dok.nr.87514/12) 

Tegninger vedr. nye vinduer, samt produktinformation.pdf (dok.nr.87515/12) 

Nboorientering sendt til foreningen for By og Land (dok.nr.101809/12) 

Mail fra Foreningen By og Land (dok.nr.107698/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6680 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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23. Om- og tilbygning til Østerbyvej 9, Skagen. 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Østerbyvej 9, matr. nr. 300 B Skagen Bygrunde, fremsender 

gennem sin arkitekt ansøgning vedrørende om  og tilbygning af ejendommen. 

  

Der ansøges om følgende: 

Opførelse af 1 pultkvist på tagflade mod vest samt 2 mindre ovenlysvinduer og 1 

pultkvist på tagflade mod øst samt 2 mindre ovenlysvinduer. 

• Nedrivning af tilbygning på hovedhusets nordgavl, samt genopførelse af 

mindre tilbygning samme sted 

• Ny terrassedør i facade mod øst 

• Eksisterende vindues/dørelementer udføres i farven blå 

• Oplægning af nyt tegltag 

• Fjernelse af eksisterende store tagvinduer mod vest og øst 

  

Det er arkitektens hensigt med det fremsendte projekt, at give bebyggelsen et mere 

harmonisk udtryk i forhold til den omkringliggende bebyggelse, samt at reducere 

udbygningen mod nord, så der skabes en parkeringsmulighed på ejendommen. 

Det stenbelagte areal mod øst ændres delvist til have. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplanerne SKA.B.02.01.01 og 

SKA.244.B. 

  

Hovedbygningen er optaget i Kommune Atlasset for Skagen med en 

bevaringsværd på 4 

  

En tilladelse til det ansøgte vil kræve følgende dispensationer fra lokalplan 

SKA.244.B.: 

  

-Afsnit 9.1 fastsætter, at bevaringsværdige bygninger ikke må ombygges, nedrives 

eller på an 

 den måde ændres uden byrådets godkendelse. 

  

-Afsnit 7.1, fastsætter bebyggelsesprocenten til 35%.  

Den nuværende bebyggelsesprocent er 65,1 % som vil forøges til 66,5 % ved 

opførelse  

af kvistene. 

  

-Afsnit 9.15 fastsætter, at tage skal udføres som symmetriske tage med samme 

taghældning,  

som hovedhuset eller med flade tage. 

Den nuværende tagkonstruktion mod nord er udført med ensidig taghældning. 

Der ansøges som asymmetrisk tagkonstruktion og med ensidig taghældning på 

genopførelse af udbygning mod nord. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3713 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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-Afsnit 9.19 fastsætter den samlede længde af kviste og tagvinduer til 1/3 del af 

tagfladens  

 længde. 

Den enkelte tagflades længde på hovedbygningen er 11,88 m. 

Den samlede længde af kvist + 2 tagvinduer på hver tagflade vil udgøre ca. 3.96 m. 

  

Sagen har været udsendt i naboorientering. Der var ved høringsfristens udløb ikke 

indkommet bemærkninger/indsigelse mod det ansøgte. 

  

Det er Teknik- og Miljøcentrets vurdering, at det ansøgte projekt vil medvirke til at 

styrke den bevaringsværdige bygnings kvaliteter, samt at bebyggelsen efter 

om/tilbygningen vil fremstå i harmoni med den øvrige bebyggelse i området. 

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

til det ansøgte 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Udvalget kan ikke tiltræde Indstillingen. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Mail med tegning fra arkitekten (dok.nr.99270/12) 
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24. Ansøgning til nyt sommerhus, Starholmvej 36, 

Kandestederne, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen, Starholmvej 36, fremsender forhåndsansøgning til nyt 

sommerhus samt dispensationsansøgning for tagkonstruktionen. 

Projektet omfatter nyt sommerhus i en etage til erstatning for eksisterende ældre 

sommerhus, der nedrives. 

Det nye projekt opføres med en tagkonstruktion, udført med ensidig taghældning, 

beklædt med sort tagpap, ydervægge delvis med glas, samt træbeklædning, der 

males sort. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område, der er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 

gældende for en stor del af Kandestederne. 

Byplanvedtægten fastsætter følgende i § 5 stk. 10 : ”Lave tage skal udføres som 

saddeltage uden afvalmning, og taget skal danne en vinkel med det vandrette plan 

. 

Bygninger  med udnyttet  tagetage eller med højt tag skal tækkes med strå eller 

eternitskifer og taget skal danne en vinkel mellem 45-55 grader med det vandrette 

plan”. 

  

Det ansøgte vil kræve dispensation fra byplanvedtægtens bestemmelse omkring 

tagkonstruktion og tagbeklædning. 

  

Den nuværende bebyggelse i området, hvor det ansøgte er beliggende, er tagene 

udført med saddeltage med eternit bølgeplader. Et enkelt sommerhus i området er 

udført med pyramidetag med tagpap på baggrund af en bebyggelsesdeklaration.  

Teknik– og Miljøcentret vurderer, at ny bebyggelse i området skal opføres efter 

byplanvedtægtens bestemmelse med hensyn til saddeltag , dog med mulighed for 

en beklædning med sort tagpap evt. med listetækning. 

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

1. der meddeles afslag på den ansøgte tagkonstruktion 

2. en tilladelse til tagbeklædning med sort tagpap kan tillades, såfremt der 

ikke indkommer væsentlige indsigelser ved en naboorientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Ansøgning om dispensation (dok.nr.73693/12) 

Sendt brev til ansøgeren (dok.nr.60548/12) 

Starholmvej 36... principiel godkendelse - Starholmvej 36, perspektiv.pdf (dok.nr.36545/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3339 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Starholmvej 36... principiel godkendelse - Starholmvej 36, plan og snit DF21.pdf (dok.nr.36543/12) 

Starholmvej 36... principiel godkendelse - Starholmvej 36, situationsplan.pdf (dok.nr.36542/12) 

Starholmvej 36... principiel godkendelse - Starholmvej 36, Beskrivelse.pdf (dok.nr.36541/12) 
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25. Tilbygning til eksisterende bolig Odinsvej 14, Skagen - 

Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget behandlede oprindelig byggeprojektet på mødet den 7. juni 

2011. Protokollat er vedlagt som bilag.  

  

Afgørelsen påklages af nabo til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet stadfæster 

kommunens afgørelse. 

Ansøger påklager også afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Denne klage er 

for nylig tilbagekaldt. 

Ansøger har endvidere påklaget sagen til Statsforvaltning Nordjylland. Af 

Statsforvaltningens afgørelse fremgår, at Statsforvaltningen ikke finder, at det 

nødvendige grundlag for tilbagekaldelse af byggetilladelsen er til stede. 

Tilbagekaldelsen er dermed ulovlig, og byggetilladelsen af 7. december 2010 står 

ved magt. 

Statsforvaltningen skal dog kraftigt understrege, at byggetilladelse ikke kan 

udnyttes før alle nødvendige dispensationer foreligger, herunder blandt andet 

dispensationer i henhold til gældende lokalplan. 

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 57-B.34 og beliggende i planens 

delområde I. 

  

Med baggrund i den manglende dispensation fra lokalplanens bestemmelse om 

facadehøjde er byggeprojektet på ny udsendt i naboorientering/partshøring alene 

vedrørende facadehøjden.  

  

En nabo har fremsendt følgende bemærkninger: 

• Tilbygningen dominerende, upassende, når der sammenlignes med 

lokalplanens intentioner om byggestil som Skagen huse, herunder 

facadehøjden 

• Markant tilbygning vil give skyggevirkning i hus og have 

  

Foreningen By og Land finder, at det ansøgte vil forandre hele kvarterets 

særkende, hvorfor der bør være en bred lokal opbakning til en sådan udvikling.  

  

Ansøger henviser i sine kommentarer til de i forbindelse med den oprindelige 

høring fremsendte bemærkninger, herunder skyggevirkning.  

  

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

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

i planen det vil sige planens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/9640 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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I forbindelse med behandling af den oprindelige sag juni 2011 blev hele området 

gennemgået med hensyn til de enkelte bebyggelsers omfang, dispensation mv. i 

forhold til gældende lokalplan. 

  

Med baggrund i udviklingen i omfang af bebyggelse vurderede fagcenteret det 

vanskeligt at fastholde lokalplanens bestemmelser og dermed hindre det ansøgte 

under hensyn til den forvaltningsmæssige lighedsgrundsætning. 

  

Med henvisning hertil vurderes påbygningens facadehøjde på 3,7 m mod øst og 

mindre del mod vest at kunne godkendes, da der er tale om videreførelse af 

nuværende facadehøjde og væsentlig for påbygningens ydre fremtræden. 

Bebyggelsen er beliggende henholdsvis 8 m og godt 11 m fra naboskel, hvorfor 

påvirkning af solindfald og skyggevirkning vurderes mindre betydende. 

  

Med Statsforvaltningens klare afgørelse om, at den oprindelige byggetilladelse står 

ved magt, anbefaler fagcenteret, at der dispenseres til overskridelse af 

facadehøjden. 

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

facadehøjde på 3,7 m godkendes som ansøgt i forbindelse med tilbygning Odinsvej 

14, Skagen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Et flertal godkender indstillingen. 

  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.55822/11) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.55823/11) 

PMU-protokollat dat. 07-06-2011.pdf (dok.nr.107538/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.107535/12) 

Ansøgers kommentarer.pdf (dok.nr.107536/12) 

Skyggevurdering.pdf (dok.nr.107537/12) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 60 af 80 

 

26. Flytning af eksisterende mindre bygninger fra 

Hedeboskolen til Skagen Skolen 

 

Sagsfremstilling  

Skolefritidsordningen ved Skagen Skolen ansøger om tilladelse til at opstille en 

række mindre bygninger dels 4 bygninger indenfor det i lokalplanen fastlagte 

byggefelt og 1 bygning udenfor byggefeltet 7 m fra østskel. 

Bygninger har alle facader udført i træbeklædning og med tagpaptag. 

  

Alle de mindre bygninger, der ønsket flyttet fra Hedeboskolen og genbrugt på 

Skagen Skolen er enten til udhusformål eller til kortvarig læ i dårligt vejr.  

Alle bygningerne placeres tæt på legeområdet. Bygningen ved østskel placeres 

der, da den har til formål at opbevare grej, der anvendes til aktivitet på denne del af 

grunden. 

  

Skagen Skolen er omfattet af lokalplan nr. 148 – O.8. 

  

Det ansøgte kræver følgende dispensationer fra lokalplanens bestemmelser: 

• fra § 7.2, hvorefter ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet – her 

1 bygning udenfor byggefeltet 

• fra § 8.2, hvorefter udvendige bygnings- og tagflader overvejende skal 

udføres i tegl, evt. suppleret med elementer af zink og træ – her facader i 

træ og tagpaptag på alle 5 bygninger 

• fra § 8.3, hvorefter udvendige overflader skal fremstå neutral eller med 

linolie- eller cementbaseret farvebehandling i hvidt, antracitgråt, okker, 

terra di siena, engelsk rødt, svensk rødt, brun umbra eller disses blanding 

med sort – sortmalet træ 

  

Naboorientering har givet anledning til bemærkninger: 

• Ønsker dobbelt stakit af hensyn til støj og gener fra skole og 

udenomsarealer 

• Undrer sig over, at der skal placeres flere hytter på den smule 

udenomsplads, der er 

• Der er i forvejen meget lidt plads til udendørsaktiviteter for dobbelt så 

mange børn efter skolesammenlægningen 

• Meget plaget af bålpladsen, der er et samlingssted både dag og aften, 

også når der er lejrplads og unge kommer ind fra gaden og benytter stedet. 

Kan den ikke flyttes ? 

• Fodboldspillet, allerbedst som vi sidder i haven kommer der bold flyvende 

og rammer tag og ruder og efterfølgende børn, der kravler over stakittet og 

ned i haven. Kan det være rigtig og kan der ikke gøres noget 

• Knallertkørsel lørdag eftermiddag og aftener, også i forbindelse med 

knallertkørekort, kan der ikke findes en anden plads at køre på 

• Børnene kravler stadig op på taget af materialeskuret og sidder og kikker 

ind i haven 

• Træerne taber blade ind i haven, de burde klippes ned 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4166 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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• Areal mellem materialeskur og stakit anvendes til toilet 

• Kan der ikke sættes et dobbelt stakit op, der ikke kan kravles over 

• Vi siger nej til flere hytter på syd og østsiden 

  

Foreningen By og Land har ingen bemærkninger. 

  

Der er ingen kommentarer modtaget fra ansøger: 

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

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

i planen, det vil sige planens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Til en folkeskole hører helt naturligt udearealer til leg og idræt. Anvendelser, der i 

øvrigt også er helt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 

  

De ansøgte mindre bygninger/udhuse er nødvendige til opbevaring af grej, der 

anvendes i forbindelse med lege- og aktivitetsområdet. 

  

Bygningen ved østskel vurderes at være så langt fra skel, at den i sig selv ikke kan 

være til gene for naboer. I øvrigt er der også placeret anden bygning udenfor 

byggefeltet langs Skagavej. 

  

Udhusbygninger i sort træ med tagpaptag er generelt muligt overalt i Skagen. Det 

er en del af bygningskulturen, at mindre bygninger også i materialevalg 

underordner sig det murede hovedhus med tegltag. Endvidere er der allerede 

udhuse ved skolen med træfacade og paptag. 

  

De af naboerne fremførte bemærkninger om gener fra aktiviteter på skolens 

område er videregivet til skolen. Disse vurderes ikke umiddelbart relevante i forhold 

denne sag.   

  

Det er fagcenterets vurdering, at enkeltbestemmelser i gældende lokalplan ikke 

skal være hindrende for genbrug af mindre bygninger fra Hedeboskolen, når 

lokalplanen formål og anvendelse er tilgodeset. 

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

placering af de 5 mindre bygninger som ansøgt, idet der meddeles dispensationer 

fra lokalplanens bestemmelser 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 
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Bilag  

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.107517/12) 

Ansøgning med situationsplan.pdf (dok.nr.107518/12) 

Foto.pdf (dok.nr.107519/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.107680/12) 
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27. Opførelse af ny bebyggelse Møllevang 3 K, Skage n 

 

Sagsfremstilling  

Rådgiver ansøger på vegne af ejer om tilladelse til, at ydervæggen udføres i H+H 

Termoblokke, der efterfølgende pudses og males i forbindelse med opførelse af nyt 

enfamilieshus med tilhørende anneks og udhus. Vægoverfladen vil fremstå som 

ensartet pudset overflade svarende til flere af de ældre boliger på Møllevang. Den 

valgte blok har ydermere en fin isoleringsværdi og er medvirkende til et godt 

indeklima.  

  

Ydervæggen opbygges af 460 mm tykke H+H Termoblokke, der udvendig pudses 

og males Skagen gul. Den enkelte blok er 20 cm. høj og 37,5 cm. lang. 

  

Endvidere ansøges om tilladelse til at forhøje hegnet i skel mod banearealet til 2,5 

m. Dette begrundes med, at togpassagerer kan se ind i have og hus, når de venter 

på afgang. Endvidere har nærliggende cykelskur en facadehøjde i træ på 2,4 m.  

Nordjyske baner har tilkendegivet, at de intet har i mod hegn på 2,5 m. 

  

Det nuværende træhegn mod banen er 1,5 m højt og er på grunden beplantet med 

en række hvidel på indvendig side med en højde ca. lig hegnet. 

  

Ejendommen er omfattet af 2 lokalplaner, den vestlige del lokalplan SKA. 

B.03.06.01 og den østlige del lokalplan SKA.200.C2. 

  

Af begge lokalplaner fremgår for nye bygninger, at ydervægge skal fremstå som 

blank mur i røde hånd- eller blødstrøgne teglsten. Ydervægge må derud over 

berappes/vandskures og skal fremstå i farver i overensstemmelse med den lokale 

byggetradition, - enten hvid, lys okkergul, rød eller rosa. 

  

Endvidere fremgår vedrørende hegn også af begge planer, at plankeværker ikke 

må overstige 1,20 m mod offentlig vej/sti og 1,80 m i naboskel eller på egen grund. 

  

Naboorientering er ikke iværksat.  

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

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

i planen, det vil sige planens formål og anvendelse.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Begge lokalplaner har blandt andet til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre 

kvalitet og æstetik i bymiljøet, at sikre at ny og eksisterende bebyggelse fremtræder 

i harmoni med den oprindelige byggeskik og bymæssige karakter og at sikre 

arkitektonisk kvalitet i ny bebyggelse. 

  

Jf. begge lokalplaner skal ydervægge fremstå som blankmur i røde teglsten og kan 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7150 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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derudover berappes/vanskures og skal fremstå i farver i overensstemmelse med 

den lokale byggetradition. 

  

En ydervæg, der berappes/vandskures vil fremstå med konturer af det 

bagvedliggende stenmateriale. Stenene kan skelnes igennem. 

  

Her ønskes en bloksten pudset, der ikke har teglstensformat. Det betyder, at 

eventuel aftegning gennem pudsen vil have blokstensformat og ikke 

teglstensformat. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at en sådan facadeløsning ikke er i 

overensstemmelse med lokalplanen og i øvrigt ikke en løsning, der medvirker til, at 

bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige byggeskik. 

  

De her angivne bestemmelser for ydervægge er gældende i mange af 

lokalplanerne i Skagen. Det betyder, at eventuel fravigelse af materialekravet i een 

sag vil have præcedensvirkning for andet nybyggeri af tilsvarende art.  

  

Det er fagcenterets vurdering, at et hegn på 2,5 m i højden vil virke meget 

dominerende. Fagcenteret vurderer, at hegn med højde på 1,80 m suppleret med 

rækken af hvidel vil sløre indblik fra togpassagerer. Hvidellen er plantet foråret 

2012 og vil vokse i højden. 

  

På den baggrund kan fagcenteret ikke anbefale dispensation til højere hegn end 

tilladt. 

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

brug af H+H Termoblok til ydervæg for ny bebyggelse og hegn højere end tilladt 

1,80 m Møllevang 3 K, Skagen. Gældende lokalplaner ønskes overholdt. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.107516/12) 

Ansøgning med foto, erklæring fra Banen og byggeprojekt.pdf (dok.nr.107515/12) 
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28. Budget 2013 - Modtagestation Vendsyssel I/S  

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2013 til 

godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter. 

  

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV foråret 2012. 

  

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 

budget 2012, med følgende nye tiltag: 

•         Der vil blive opkrævet et gebyr på 39 kr./deklaration 

•         Der er afsat 150.000 kr. til forskning og udvikling 

  

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2013 ikke afsat midler til anlægsaktiviteter. 

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 33,40 kr. pr. 

virksomheder registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i 

betalingen på 50 % i forhold til budget 2012. 

  

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 

prisfremskrivning. 

  

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet 

opgjort til 6.500 virksomheder, svarende til at Frederikshavn Kommune skal betale i 

alt 220.000 kr.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige 

affald der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår derfor i 

betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper 

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal for så vidt angår husholdninger 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og 

genbrugspladsgebyret. 

  

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret 

skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret  

  

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos 

virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 

virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5617 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 

erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle 

virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. 

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

Vendsyssel I/S’s budget 2013 tages til efterretning og fremsendes til 

Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Budget 2013 fremsendes til videre politisk behandling med yderligere specificering 

af note 7 og 8. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

MV-budgetforslag 2013 (dok.nr.100520/12) 
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29. Budgetopfølgning pr. 31. august 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget en 

budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Plan- og Miljøudvalgets område. Heri er 

budget, forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.  

  

Som en del af budgetrevisionen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet 

et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en 

redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede 

økonomi.  

  

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede budgetramme er på 15,8 mio. kr. og det 

forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et underskud på 0,4 mio. kr., 

hvilket svarer til en budgetafvigelse på 2,5 procent.  

  

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 2,9 mio. kr. og 

det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et overskud på 2,9 mio. kr., 

hvilket svarer til en budgetafvigelse på 99,7 procent.  

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

forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på videreformidling til 

Økonomiudvalget og byrådet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Bilag  

Budgetopfølgning 31. august 2012 PMU.pdf (dok.nr.106613/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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30. Sundhedspolitik 2013-2016 – Sundhed på tværs i praksis  

 

Sagsfremstilling  

En betydelig del af rammerne for borgernes sundhed er et fælles kommunalt 

ansvar. Andelen af sunde borgere kontra syge og svage borgere er afgørende 

for, hvor stor forespørgsel/efterspørgsel der er i forhold til pleje, sygedagpenge, 

pensioner, medfinansiering af sundhedssektoren/kommunale sundhedsudgifter, 

genoptræning, rehabilitering, sundhedspleje mv.  

  

Vi har med andre ord et reelt incitament til, at vi tænker, koordinerer og 

samarbejder på tværs af de kommunale områder, for at sikre at vores borgere 

(for)bliver sunde og raske. Dette både for at sikre borgerne bedst mulige 

livsvilkår, men også for at understøtte en mere bæredygtig kommunaløkonomi. 

  

Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre vil holde 

et oplæg om hvilken betydning det har, at vi sammentænker alle de indsatser 

som har betydning for borgernes sundhed, her eksemplificeret i den kommende 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune. Oplægget vil blive holdt med 

særlig fokus på det enkelte fagudvalgs område og redegøre for, hvorledes de 

respektive fagudvalg og centre kan arbejde med de kommende 

sundhedsdelplaner på hvert enkelt område. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

fagudvalgene drøfter sagen 

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

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 20 12 
Drøftet. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Sagen drøftet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. 

komp: AMU/SOU/SUU/BUU/KFU/TU/PMU
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31. Plan- og Miljøudvalgets møder i 2013 

 

Sagsfremstilling  

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til plan for de politiske udvalgs møder i 

2013. 

  

Jf. styrelseslovens § 20, skal de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe 

beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. 

  

Der er foreslået følgende mødedatoer i 2013 for Plan- og Miljøudvalget. 

  

Tirsdag den 8. januar 

Tirsdag den 5. februar  

Tirsdag den 5. marts 

Tirsdag den 2. april 

Tirsdag den 7. maj 

Tirsdag den 4. juni 

Tirsdag den 13. august 

Tirsdag den 3. september 

Tirsdag den 8. oktober 

Tirsdag den 5. november 

Tirsdag den 3. december 

  

Alle møderne foreslås afholdt i udvalgslokalet på Fasanvej 1, kl. 14.30. 

  

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

godkender forslag til mødeplan 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Mødeplanen godkendes, dog med mødestart kl. 15.00. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: PMU 
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32. Orienteringssag - Tilsyn med vandkvalitet i pri vate brønde 

og boringer 2012 

 

Sagsfremstilling  

I Frederikshavn Kommune findes ca. 400 ejendomme, der forsynes med vand fra 

egen brønd eller boring. 

Frederikshavn Kommune får undersøgt vandkvaliteten af de private brønde og 

boringer hvert 5. år, med baggrund i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

Drikkevandsundersøgelserne, som foretages på de private boringer og brønde, er 

forenklet kontrol i henhold til bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011. Der 

undersøges ved denne kontrol for udseende, pH og lugt, bakteriologisk kvalitet, 

samt for indhold af nitrat og fosfor. 

Undersøgelser i 2012: 

  

I 2012 er der analyseret drikkevand fra 85 brønde og boringer. Resultaterne for 

disse fordeler sig således: 

•         Ca. 45 % af undersøgte drikkevandsforsyninger er i orden 

•         Der er ca. 13 % af vandforsyningerne, som har nitratindhold over 50 mg/l 

(Gældende kravværdi) 

•         Der er ca. 55 % af vandforsyningerne, som har bakteriologiske 

bemærkninger til vandkvaliteten 

  

Ved alvorlige bakteriologiske problemer, fx ved fækale coliforme bakterier i vandet, 

er der lavet opfølgning på analyseresultaterne af drikkevandsforsyningen. 

Der er ca. 10-20 ejendomme, som tilsluttes årligt til almen vandforsyning. 

  

Bemærkning til undersøgelserne:  

Undersøgelsesprogrammet indeholder ikke pesticidundersøgelser. 

Pesticidundersøgelser koster ca. 4000.- kr. for en standard-analysepakke. 

Der har ikke været ytret ønske om, at fået foretaget pesticidundersøgelse af sin 

drikkevandsforsyning. 

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

til orientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Taget til orientering. 

  

Administrationen udarbejder forslag til indsatsplan, da udvalget finder 

analyseresultaterne kritiske. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/327 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: icbp 

 Besl. komp: PMU 
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33. Orienteringssag - Lyngstien 11, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling  

Der orienteres om sagen på mødet. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Taget til orientering. 

  

Administrationen forbereder supplerende orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7970 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kejn 

 Besl. komp: PMU 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 73 af 80 

 

34. Orienteringssag - Politianmeldelser 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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35. Orienteringssag - Tilbagesendelse af sag om end elig 

vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.04.01 Damstedvej i  Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Økonomiudvalget har i sit møde den 12. september 2012 besluttet at tilbagesende 

sag om endelige vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.04.01 Damstedvej i Skagen.  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/913 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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36. Orienteringssag - Meddelte påbud 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 16. august 2012 meddelt følgende 

påbud: 

Sagnr. 12/5637 

Ejer af ejendommen Birkedalsvej 1, 9900 Frederikshavn er påbudt at 

undersøge forurening som følge af uheld med olietank. 

Påbuddet er givet den 5. juli 2012 og skal være efterkommet senest den 5. 

september 2012 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Til orientering.  

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

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

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Nedlægges af forbud efter planlovens § 14 mod etabl ering af en 

spillehal på ejendommen Søndergade 133, Frederiksha vn af 29. 

august 2012  

Ejendommens ejer har påklaget kommunens afgørelse af 16. juni 2012, 

hvori der er nedlagt et forbud efter planlovens § 14 mod en ansøgt 

etablering af en spillehal på den omhandlede ejendom. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommune afgørelse, idet Frederikshavn Kommune 

har haft hjemmel i planlovens § 14 til at træffe denne afgørelse. 

  

• Tilladelse til ændring af minkproduktion på ejendom men Råsigvej 91, 

Frederikshavn af 29. august 2012  

Det Økologiske Råd har påklaget kommunens afgørelse af 6. april 2011, 

hvori der er meddelt tilladelse til ændring af minkproduktion. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 6. april 2011, hvori der er meddelt tilladelse til ændring 

af minkproduktionen på ejendommen, idet produktionsændringen 

ikke er i strid med husdyrbrugloven. 

  

• Tilladelse til omlægning af husdyrproduktion på eje ndommen 

Understedvej 140, Sæby af 7. september 2012  

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening har påklaget 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 10. marts 2010, hvori der er 

meddelt tilladelse til produktionsomlægning. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 10. marts 2010, hvori der er meddelt tilladelse til 

omlægning af husdyrproduktionen på ejendommen, idet nævnet 

kan tiltræde Frederikshavn Kommunes vurdering, hvorefter den 

ansøgte produktionsomlægning ikke er i strid med 

husdyrbrugloven. 

  

• Opførelse af antennemast på ejendommen Kringelhedev ej 17B, Sæby 

af 10. september 2012  

Omboende har ved advokat påklaget kommunens afgørelse af 25. juni 

2012, hvori der er meddelt dispensation fra Lokalplan nr. 10.01.0 til 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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opførelse af en antennemast med tilhørende radioenhed på jorden, til 

mobiltelefoni på ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse, idet Frederikshavn Kommune 

har haft hjemmel afgørelsen. 

  

• Klage over lovliggørelse af et byggeri på ejendomme n 

Havnepromenaden 1-6, Sæby af 17. september 2012  

En nabo har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 18. oktober, 

hvori der er meddelt lovliggørelse af et byggeri på ejendommene. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltningen stadfæster Frederikshavn Kommunes afgørelse, 

idet kommunen må vurdere de konkrete forhold i den enkelte sag, 

herunder eventuelle bemærkninger fra naboer og træffe sin 

afgørelse på dette grundlag.  

  

• Fastholdelse af § 3-status vedrørende eng-arealer p å ejendommen 

Holtetvej 16, Sæby af 17. september 2012  

Lodsejer har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 16. juli 2010, 

hvori Frederikshavn Kommune fastholder § 3-status vedrørende eng-

arealer på ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse, idet nævnet ikke finder, at det af klageren anførte 

vedrørende driftshistorien ændrer ved denne vurdering. 

  

• Tilladelse til udvidelse af minkproduktion på ejend ommen 

Brønderslevvej 203, Frederikshavn af 18. september 2012 

Det Økologiske Råd har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 9. 

december 2009, hvori der er meddelt tilladelse til udvidelse af 

minkproduktionen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse med tilføjelse af vilkår om de ammoniakreducerende 

virkemidler, der anvendes i de nye minkhaller på Brønderslevvej 

203, 

  

• Byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ej endommen 

Søndermarken 2, Skagen af 18. september 2012  

To naboer har påklaget kommunens afgørelse af 8. april 2011, hvori der er 

meddelt byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 
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Natur- og Miljøklagenævnet giver ikke klagerne medhold i 

hovedklagepunktet om bebyggelsens placering, og de andre 

klagepunkter angående bebyggelsesregulerende bestemmelser. 

Nævnet hjemviser sagen til en fornyet behandling af spørgsmålet 

om bygningsbredde med henblik på, at kommunen tager stilling til, 

om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse. 

  

• Afslag på ansøgning om udnyttelse af tagetage mv. p å Vestre 

Strandvej 56, Skagen af 26. september 2012  

Ejendommens ejer har ved advokat påklaget Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 4. maj 2011, hvori der er meddelt afslag til på en ansøgning 

om at udnytte tagetagen over udhuset til bolig om etablering af yderligere 

en kvist på den oprindelige boligs sydfacade.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 4. maj 2011 og hjemviser sagen til fornyet behandling 

med henblik på, at kommunen vurderer bebyggelsens omfang, 

bortset fra spørgsmålet om bygningshøjde, og at kommunen i den 

forbindelse inddrager nævnets bemærkninger herom. 

  

• Registrering af § 3-areal på ejendommen Hjørringvej  20, Sæby af 27. 

september 2012  

Lodsejers repræsentant, LandboNord har påklaget Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 29. juni 2009 om registrering af et engareal som 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 29. juni 2009, idet nævnet ikke finder grundlag for at 

tilsidesætte kommunens vurdering. 

  

• Landzonetilladelse til etablering af autocamperplad s på ejendommen 

Kandestedvej 55, Hulsig i Skagen af 2. oktober 2012  

En nabo har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 17. maj 2011, 

hvori der er meddelt landzonetilladelse til etablering af autocamperplads på 

ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagen fra realitetsbehandling 

fordi klagen er indgivet mere end 1 år efter klagefristens udløb og 

bemærker, at naboskab alene ikke skaber partsinteresse i 

forvaltningens forstand. Nævnet finder ikke at der forligger særlige 

forhold, der i den konkrete sag kan ses bort fra en overskridelse af 

klagefristen på over 1 år. 

• Udlejningstilladelse til Råbjerg Mile Camping, Kand estedvej 55, 

Skagen af 2. oktober 2012  

En nabo har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 1. februar 
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2012, hvori der er meddelt udlejningstilladelse. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagen fra realitetsbehandling, 

fordi klagen er indgivet knapt ½ r efter klagefristens udløb. Nævnet 

finder ikke, at der forligger særlige forhold, der i den konkrete sag 

kan ses bort fra en overskridelse af klagefristen på knapt ½ år. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Til efterretning., 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


