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1. Vedtagelse af Frederikshavn kommunes Vand- og 

Naturhandleplaner 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd har d. 30. maj 2012 besluttet at sende forslag til Frederikshavn 

kommunes Vand- og Naturhandleplaner i offentlig høring.  

Planerne har været i høring i perioden 8. juni til 1. september 2012. Forslag til 

planerne foreligger i digitale udgaver og kan ses på:  

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

http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn 

  

Kommunens vandhandleplan skal være vedtaget senest 22. december 2012, 

naturhandleplanerne skal være vedtaget senest 8. december 2012. 

  

Center for Teknik og Miljø har nu gennemgået de høringssvar, der er modtaget i 

offentlighedsfasen. Centeret har udarbejdet to høringsnotater, henholdsvis for 

vandhandleplanen og de otte naturhandleplaner. Notaterne indeholder oversigt over 

alle modtagne høringssvar samt en vurdering af, om høringssvaret giver anledning 

til ændringer i plangrundlaget. Høringsnotaterne er vedlagt som bilag. 

  

Høringssvarene har givet anledning til mindre, redaktionelle rettelser og tilføjelser i 

Vand- og Naturhandleplanerne. Høringssvarene har ikke givet anledning til 

ændringer i forhold til planernes overordnede håndtering og prioritering af 

opgaverne. 

  

Høringssvar til Vandhandleplanen: 

Der er modtaget 11 høringssvar til planen. Høringssvarene er fra Naturstyrelsen, 

Region Nordjylland, Kystdirektoratet, forskellige interesseorganisationer samt 

private lodsejere. 

  

Hovedparten af høringssvarene drejer sig om overordnede forhold som reguleres i 

de statslige vandplaner. Andre høringssvar drejer sig om forhold, som kommunen 

bør være opmærksom på, når Vandhandleplanen gennemføres i praksis. 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Vandhandleplanen. 

  

Staten har i høringsperioden udmeldt to forhold, som har betydning for 

Vandhandleplanens prioriteringer af indsatserne: 

  

1.       Naturstyrelsen har tilkendegivet, at indsatserne i planen forventes iværksat 

senest 22.december 2014, idet miljømålene ifølge Vandrammedirektivet 

skal være nået senest 22. december 2015. Naturstyrelsen betragter en 

bevillingskrævende indsats som iværksat, hvis kommunen har indsendt 

ansøgning om forundersøgelse inden d. 22. december 2014. 
  

2.       Naturstyrelsen har i perioden 12. juli 2012 med høringsfrist 31. august 2012 

sendt bekendtgørelse om kriterier for gennemførelse af vandplanindsatsen i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12841 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU 
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høring. 
  

  

Naturstyrelsens udmelding jf. pkt. 1 vil blive indføjet i Vandhandleplanen.  

Dette betyder, at der vil komme ændringer for hvilke år Vandhandleplanens 

indsatser skal iværksættes.  

  

Endvidere må det forventes, at de prioriteringskriterier der vedtages i ovennævnte 

bekendtgørelse, vil medføre ændringer for gennemførelse af Vandhandleplanen. 

  

Høringssvar til naturhandleplanerne: 

Der er modtaget i alt 27 høringssvar til de 8 naturhandleplaner. Høringssvarene er 

fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og interesseorganisationer. 

  

Der har været dialog med Naturstyrelsen omkring en indsigelse og der er 

efterfølgende opnået enighed om rettelser og tilføjelser i handleplanen. 

Naturstyrelsen har efterfølgende frafaldet indsigelsen under forudsætning af, at 

rettelsen foretages i den pågældende plan. 

  

Bemærkninger og indsigelse fra Naturstyrelsen giver anledning til en række 

uddybninger af indholdet i planerne samt mindre ændringer/tilføjelser. Ændringerne 

i handleplanerne er foretaget med henblik på at uddybe indholdet i planerne og gøre 

dem mere forståelige. Ændringerne er ikke som sådan indholdsmæssige ændringer. 

  

Til 3 af de 8 handleplaner bemærker Naturstyrelsen, at de er enige i, at planerne 

som udgangspunkt forudsættes gennemført ved frivillige aftaler. 

Kommunalbestyrelsen skal imidlertid ifølge miljømålsloven sikre gennemførelse af 

en vedtaget handleplan, også hvis de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan 

indgås. 

  

En lang række kommuner har ligeledes modtaget denne bemærkning og den er 

efterfølgende blevet håndteret i samarbejde mellem KL og Naturstyrelsen. KL og 

Naturstyrelsen anbefaler, at der tilføjes et afsnit i handleplanerne: ”I første 

planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske 

præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for 

økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske 

rammer for den kommunale Natura 2000-indsats.” 

  

Ovenstående betyder, at Naturstyrelsen indtil videre forudsætter, at handleplanerne 

i første planperiode kan gennemføres af frivillighedens vej. 

Høringssvar fra interesseorganisationerne og Kystdirektoratet drejer sig om mindre 

misforståelser, ønske om uddybning og indspil til hvordan opgaven løses bedst. 

Nogle interesseorganisationer har desuden ønsker om et øget ambitionsniveau. 

Målet for planperioden er fastlagt i statens indsatsprogram, kommunen har derfor 

ikke indflydelse på ambitionsniveauet for planperioden. 

Kun et høringssvar har givet anledning til en meget lille ændring. 

Flere naturhandleplaner er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan komme ændringer i Naturstyrelsens dele 
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af handleplanerne frem til 1. december 2012. 

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

1. Vand og Naturhandleplanerne vedtages endeligt med udgangspunkt i 

centerets bemærkninger fra høringsnotaterne. Der kan frem til 1. december 

2012 forekomme ændringer i Naturstyrelsens dele af de fælles 

Naturhandleplaner 

2. Vand og Naturhandleplanerne sendes videre til Økonomiudvalget og 

byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Sagen sendes til orientering i 

Teknisk Udvalg. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes, idet at udvalget forudsætter 100% statslig finansiering af 

handleplanernes projekter. 

 
Bilag  

Høringsnotat Vandhandleplan (dok.nr.119598/12) 

Høringsnotat naturhandleplaner (dok.nr.120473/12) 
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2. Foroffentlighedsfase, udvidelse af Frederikshavn  Havn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet vil i fællesskab igangsætte en proces 

for VVM og miljøvurdering af de tilhørende forslag til kommuneplantillæg og 

lokalplan for udvidelse af Frederikshavn Havn. 

  

Projektet er VVM-pligtigt.  VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, 

før der er udstedt kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en 

redegørelse der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er 

meddelt tilladelse til projektet. 

  

Processen indledes med en for-offentlighedsfase. Formålet med for-

offentlighedsfasen er at give borgere, interesseorganisationer og berørte 

myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer – fx hvilke 

miljøpåvirkninger, der skal lægges særlig vægt på i VVM-redegørelsen, eller om 

der er alternative forslag til projektet, der ønskes undersøgt. 

  

Til brug for dialogen i forbindelse med for-offentlighedsfasen har Kystdirektoratet og 

Frederikshavn Kommune i samarbejde med havnen udarbejdet et udkast til 

debatoplæg, der beskriver havnens ønsker om en udvidelse af den nuværende 

havn. 

  

Der vil i forbindelse med for-offentlighedsfasen blive afholdet et borgermøde. 

Borgermødet afholdes mandag den 19. november 2012 kl. 19 i Siloen på havnen. 

Mødet vil blive offentliggjort sammen med debatoplægget i annonce og på 

kommunens hjemmeside. 

  

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

1.     der afholdes for-offentlighedsfase vedrørende udvidelse af Frederikshavn 

Havn i perioden fra onsdag den 14. november til onsdag den 12. december 

2012 
2.     vedlagte debatoplæg offentliggøres i dagspressen og på Frederikshavn 

Kommunes hjemmeside og sendes til berørte interessenter og 

myndigheder 
3.     der i offentlighedsfasen afholdes borgermøde i samarbejde med 

Kystdirektoratet 
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Debatoplæg - udvidelse af Frederikshavn Havn (dok.nr.123698/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2365 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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3. 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. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Med de faldne bemærkninger og efter dialog med masterplangruppen, genoptages 

sagen. 

 
Bilag  

Kortbilag Masterplanen.pdf (dok.nr.107532/12) 
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4. Debatoplæg til vindmøller ved Donsted 

 

Sagsfremstilling  

Der er ansøgt om at opstille 4 vindmøller på 130 meter i Donsted. De forventes at 

kunne producere 30,3 mio. kWh årligt. 

  

De arbejder imidlertid også med et alternativt forslag, hvor der er 3 vindmøller på 

140 meter. De forventes at kunne producere 27,5 mio. kWh årligt.  

  

I vedlagte udkast til debatoplæg, side 2, ses den omtrentlige placering af 

henholdsvis. projektet med 3 vindmøller og projektet med 4 vindmøller. 

  

Ansøger vil gerne have en foroffentlighedsfase, hvor begge forslag er skitseret i 

debatoplægget.  

  

En nærmere vurdering af henholdsvis 3 eller 4 vindmøller vil blive foretaget i VVM-

redegørelsen, hvorefter Plan- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse om 

henholdsvis: ingen, 3 eller 4 vindmøller.  

  

I bilaget ses et udkast til debatoplæg for vindmølleområdet i Donsted. 

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

debatoplæg med to alternativer på henhodsvis 3 og 4 vindmøller i Donsted 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Debatoplæg_Donsted_a.pdf (dok.nr.119954/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/261 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU 
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5. Ansøgning om opsætning af husstandsvindmølle, 

Rugholmen 29, Dybvad  

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Rugholmen 29, Dybvad har ansøgt om tilladelse til opstilling af 

en 6 kW husstandsvindmølle med en totalhøjde på ca. 25 meter på ejendommen.  
  
Møllen består af et 21 m højt tårn, udført som gittermast og en 3-bladet rotor med en 

rotordiameter på 7.13 m. 
  
Møllen ansøges opført ca. 18 m fra eksisterende bebyggelse nordvest for 

ejendommens hovedbebyggelse. 

  

Ejendommen er registeret som en landbrugsejendom, beliggende i uplanlagt 

landzone og har et grundareal på knapt 18 ha.  

  

Der er flere nabo boligbebyggelser indenfor ca. 200-300 m fra ansøgte placering, 

hvoraf flere opnår visuel kontakt til husstandsvindmøllen ved ansøgte placering. 

Der er gennemført en nabohøring uden at dette har givet anledning til 

bemærkninger mod det ansøgte.  

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

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

forudgående nabohøring. 
 
Planmæssige konsekvenser  
Området indgår som en del af et særligt værdifuldt landskab. Centeret vurderer, at 

en husstandsvindmølle i relativ begrænset højde som er placeret umiddelbart ved 

eksisterende bebyggelse, ikke vil påvirke de karakteristiske landskabstræk i 

området og således ikke vil stride mod de hensyn, som skal tages i forbindelse med 

udpegningen til særligt værdifuldt landskab.  

  

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

lysegrå farve og være forsynet med 3-bladede rotorer. I denne sag er der tale om 

en vindmølle med et tårn, udført som gittermast og fraviger således ovenstående 

retningslinie. Kommuneplanen kan fraviges efter en konkret vurdering af den 

enkelte ansøgning. Jf. vindmølletemaplanens retningslinie 3.5.14,skal 

vindmølletårne som udgangspunkt, udføres som rørtårne.  

  

Ansøger ønsker at fastholde tårnet i gitterkonstruktion og argumenterer for, at en 

åben gitterkonstruktion syner mindre i landskabet, ligesom der vil være mindre 

støjudvikling og endelig vil service på møllen gøres lettere end ved en rørmast. 

Uddybende argumenter fra ansøger er vedlagt som bilag.  

  

Centeret har i tidligere sager, som udgangspunkt holdt fast ved, at tårne skal 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7459 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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udføres som lukkede rørtårne, med udgangspunkt i en vurdering af,,at lukkede 

rørtårne giver et let opfatteligt, afgrænset og genkendeligt landskabselement, som 

derfor påvirker det landskabelige mindst muligt. 

Der er derudover ikke registreret natur- eller landskabelige interesser i området.  

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

vindmølle miljøscreenes med henblik på vurdering af om, hvorvidt der skal 

udarbejdes VVM. Screeningen har vist, at der ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af anlægget. 

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

at husstandsvindmøllen opføres i gittermatskonstruktion, men at ansøgte placering 

kan godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 

• Et flertal tiltræder indstillingen 
• Jens Hedegaard Kristensen vil gerne tillade det ansøgte. 

  

2 bilag fra ansøger udleveret på mødet: 

1. Mail af 22.10.2012 
2. Underskrifter af 5.11.2012 

 
Bilag  

Husstandsvindmølle i rørmastkonstruktion.pdf (dok.nr.120886/12) 

Husstandsvindmølle i gittermastkonstruktion.pdf (dok.nr.120883/12) 

Placering af husstandsvindmølle.pdf (dok.nr.120880/12) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.120878/12) 
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6. Ny planlægning for Dybvad Varmeværk 

 

Sagsfremstilling  

Dybvad Varmeværk ansøger om principiel tilladelse til at udvide varmeværket med 
en varmeakkumuleringstank, som skal forbedre den eksisterende bio-kedels 
driftsforhold og minimere anvendelsen af værkets oliekedel. Tanken forventes at 
blive ca. 18 m høj og få en diameter på 12 m. 
  
Varmeakkumuleringstanken ønskes placeret på det ubebyggede areal sydøst for 
varmeværket. På langt sigt ønsker varmeværket at skabe mulighed for at etablere 
et solfangeranlæg eller anden form for vedvarende energi på det tilgrænsende 
areal.  

 
Juridiske konsekvenser  
Planlovens § 13 Stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større 

udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af 

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

virkeliggørelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Det vurderes, at der er lokalplanpligt efter planlovens § 13, stk. 2 pga. anlæggets 

størrelse og placering ved indkørslen til Dybvad. Det kan udledes af en række 

afgørelser fra Naturklagenævnet, at tærsklen for lokalplanpligt er lav, når der er tale 

om markante byggerier i eller tæt ved mindre bysamfund, hvor der ikke skal så 

meget til, før der opstår en væsentlig ændring af det eksisterende miljø. 

  

Arealet er omfattet af kommuneplanramme SAE.C.06.05 og udlagt til: 

”Centerområde. Herunder helårsboliger samt fællesanlæg, institutioner og lignende 

til dækning af bydelens behov. Samt i begrænset omfang erhverv med lokal 

betydning. Miljøklasse 1-2. Boliger skal etableres under hensyntagen til eventuelle 

gener fra nabovirksomheder. Der skal i området reserveres areal, der sikrer 

udvidelsesmuligheder for varmeværket.”  

  

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, da varmeakkumuleringstanken overstiger 

den maksimale bygningshøjde på 8,5 m.  

Området er i dag kommunalt ejet. Varmeværket ønsker i første omgang kun at 

overtage arealet, hvor varmeakkumuleringstanken skal placeres. Center for Teknik 

og Miljø anbefaler at der lokalplanlægges for hele rammeområdet, således at der 

skabes mulighed for flere forskellige anvendelsesmuligheder på det resterende 

areal. 

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

1. der meddeles principiel tilladelse til igangsætning af ny planlægning 

2. ansøger forestår udarbejdelse af den ændrede planlægning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7820 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU 
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Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Kommuneplanramme SAE.C.06.05.pdf (dok.nr.120433/12) 

Dybvad Varmeværk, Lokalplanområde til PMU 291012.pdf (dok.nr.122363/12) 

Visualiseringer.pdf (dok.nr.122486/12) 
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7. Ny planlægning for sommerhusområdet Kærstrand, 

Lerbækvej i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for I/S Kærstrand ansøger om mulighed for at forny lokalplan 

FRE.S.18.03.03 Kærstrand, Lerbækvej, som omfatter matr. nr. 1 cb og 1 cd 

Lerbæk Hovedgård. Lokalplanen er udarbejdet i 2005. 

  

Der har tidligere været søgt dispensation fra den eksisterende lokalplan på 

baggrund af et ønske om en anden vejføring og en anden retningsgivende 

udstykningsplan end den bestyrelsen fik indarbejdet i lokalplanen fra 2005. Da det 

ikke har været muligt, at opnå enighed blandt foreningens medlemmer om hverken 

vejføring eller udstykningsplan, kan den deklaration, der blev udarbejdet på 

baggrund af dispensationen, ikke tinglyses. 

  

Med en ny lokalplan ønsker bestyrelsen for foreningen at indføre tidssvarende 

bebyggelsesregulerende bestemmelser og at sikre, at der bliver ensartede vilkår i 

de nuværende to delområder inden for lokalplanområdet.  

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

1. der meddeles principiel tilladelse til igangsætning af ny planlægning 

2. ansøger forestår udarbejdelse af den ændrede planlægning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen, og anbefaler den eksisterende vejføring fastholdt. 

Paul Rode Andersen kan ikke følge indstillingen. 

Udleveret på mødet: 

Udleveret på mødet: 

Brev fra andelsejers advokat, dateret 1.11.2012 – 12/8632. 

 
Bilag  

Forslag til ny udstykningsplan.pdf (dok.nr.122711/12) 

Udstykningsplan fra FRE_lp_18_03_02.pdf (dok.nr.122710/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8632 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU 
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8. Forslag til lokalplan SAE.B.02.14.01 Boligområde  

Boelsmindevej, Sæby og kommuneplantillæg 09.50 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 12. juni 2012, foreligger der 

nu et lokalplanforslag for et nyt boligområde ved Boelsmindevej i Sæby, der er 

udarbejdet i overensstemmelse med den udarbejdede bebyggelsesplanskitse og 

de af udvalget opstillede principper. 

  

Lokalplanområdet er beliggende mellem den gamle ishavsskrænt og 

Frederikshavnsvej i forlængelse af den eksisterende parcelhusbebyggelse på 

Boelsmindevej. 

  

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af ca. 55 boliger, ,som åben-lav bebyggelse. 

Bebyggelsen kan udformes med forskellig form og udtryk. Der er som et led heri, i 

områdets vestlige halvdel, skabt mulighed for at bebyggelsen kan opføres i 2 

etager. 

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens 

rammebestemmelser for så vidt angår etageantallet. Der er derfor udarbejdet et 

tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem 

lokalplanforslaget og kommuneplanen. Tillægget har betegnelsen 

Kommuneplantillæg 09.50.  

  

Lokalplanforslaget stiller krav om opførelse af lavenergibyggeri, som minimum 

energiklasse 2015. 

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

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

miljøvurdering af forslaget.  

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

anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.B.02.14.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.50 udsendes i offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Gl.Dagsordenpkt12.06.12.pdf (dok.nr.122639/12) 

LPforslagSAE.B.02.14.01.pdf (dok.nr.123886/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4422 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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9. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.07.06.01 Krøy er´s, Gl. 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til lokalplan SKA.B.07.06.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.47 har været i 

offentlig høring i otte uger, fra den 25. juli 2012 til den 19. september 2012.  

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

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

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

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

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen fra hotellejligheder til 

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

området.   

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

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

den øvrige bebyggelse. 

I offentlighedsperioden er der indkommet 6 henvendelser med 

bemærkninger/indsigelser til forslaget. Indholdet af disse fremgår af det vedlagte 

indsigelsesnotat. 

 
Indstilling  
Kons. direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.B.07.06.01 og det tilhørende 

kommuneplantillæg nr. 09.47 vedtages med de i indsigelsesnotatet foreslåede 

ændringer 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat - Krøyers Gl Skagen - endelig vedtagelse.pdf (dok.nr.123068/12) 

lokalplan - Krøyer´s Gl. Skagen - endelig vedtagelse.pdf (dok.nr.123062/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3963 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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10. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.04.04.01 - 

Damstedvej i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

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

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

indsigelsesnotat af september 2012. 

  

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

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

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

nybyggeri og udvidelse af den nuværende bebyggelse og at forebygge 

indbliksgener og at tilgodese udsigtslinjer fra bebyggelsen.  

  

Lokalplanen fastholder den forskudte placering af bebyggelsen og friholdelse af 

arealerne mod Damstedfredningen for bebyggelse. 

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

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

endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag 

  

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

 
Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012  
Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget  den 6. november 2012  
Sagen er tilbagesendt fra Økonomiudvalget til fornyet behandling. Der foreligger 

ikke nye aspekter i sagen 

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

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

endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Bilag 1 - LpEndelig_SKA.B.04.04.01 Damstedvej (dok.nr.89972/12) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.B.04.04.01 (dok.nr.89976/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/913 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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VS_ Lokaplan på Damstedvej i Skagen.pdf (dok.nr.123792/12) 
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11. Efterforskning af skifergas (fase 1) Ovnstrupve j 6, Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Et energiselskab har ansøgt om tilladelse til etablering af en efterforskningsboring 

efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad. 

  

Plan- og Miljøudvalget er den 16. august og 4. september 2012 orienteret om 

efterforskningsprojektet. 

  

Efterforskning af skifergas er opdelt i 2 faser: 

  

Fase 1: Etablering af dybdeboring og kerneprøvetagning 

Fase 2: Produktionstest, herunder frakturering 

  

Projektets fase 1 betyder, at der skal anlægges en boreplads på ca. 15.400 m2. 

Borepladsen indrettes til selve boreriggen, et område med kontorvogne og 

parkering samt et område for besøgende. Endvidere skal adgangsvejene til 

området forbedres og udvides. 

  

Til projektets fase 1 skal Center for Teknik og Miljø give følgende 

afgørelser/tilladelser: 

  

• screening af dybdeboringen efter VVM-reglerne (VVM-pligt eller ej, VVM 

står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet) 

• landzonetilladelse 

• byggetilladelse 

• tilladelse til vandindvindingsboringer (meddelt 17. oktober 2012) 

• tilladelse til udledning af overfladevand til vandløb 

• dispensation efter naturbeskyttelsesloven ved udledning af overfladevand 

til vandløb 

• tilladelse til opstilling af dieseltanke 

• tilladelse til ændringer af vejforløb (øget bredde, ændringer af kurver mv.) 

• skiltetilladelse 

• anvisning til bortskaffelse af affald og spildevand 

• evt. gravetilladelse 

  

Dybdeboringen kræver endvidere en boringstilladelse fra Energistyrelsen. 

  

Ansøger har 1. oktober 2012 anmeldt fase 1 efter VVM-reglerne og 3. oktober 2012 

søgt om landzonetilladelse og byggetilladelse til etablering af boreplads med en 

tidsmæssig udstrækning, der svarer til fase 1. Der er fremsendt supplerende 

oplysninger til sagen 31. oktober 2012. 

  

Den første del af Frederikshavn Kommunes myndighedsbehandling, omfatter en 

stillingtagen i forhold til landzonetilladelse samt en afgørelse efter VVM-reglerne. 

Inden kommunen træffer beslutning, skal ansøgningsmaterialet sendes ud i høring 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8072 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU 
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ved naboer og eventuelle øvrige parter. Parter er personer, der har en direkte, 

væsentlig og individuel interesse i afgørelserne. 

  

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet en tidsplan for Kommunens 

sagsbehandling i fase 1. Der er planlagt borgermøde på Dybvad Kro, torsdag den 

15. november 2012 kl. 19.00.  

  

Inden kommunen træffer endelig beslutning om landzonetilladelse og afgørelse 

efter VVM-reglerne skal eventuelle bemærkninger fra naboer/parter vurderes og 

sagen skal behandles politisk i Plan- og Miljøudvalget og Byrådet.  

  

Frederikshavn Kommune forventer at træffe afgørelser ultimo januar 2013. Først 

herefter vil etableringen af borepladsen kunne opstartes. Dybdeboringen vil 

sandsynligvis finde sted i medio 2013. 

  

Fase 2 kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Denne forventer ansøger 

først at igangsætte, hvis resultatet af fase 1 viser tilstedeværelsen af skifergas. 

Ansøger har vurderet, at der er 20 % sandsynlighed herfor. 

  

Såfremt der er basis for en indvinding af skifergas (decideret produktion) forventes 

denne først om en årrække (omkring 2022 og senere). Denne kræver fornyet 

sagsbehandling, herunder VVM-redegørelse. Der er i øjeblikket en bekendtgørelse 

i høring, hvor Staten får ansvaret for et sådant anlæg. 

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

1. VVM-anmeldelsen af fase 1 samt ansøgning om landzonetilladelse sendes 

ud i partsøring 

2. der afholdes borgermøde på Dybvad Kro, torsdag den 15. november 2012 

kl. 19.00 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet. 

 
Bilag  

Kommunens tidsplan for fase 1 (dok.nr.120675/12) 

Baggrundsmateriale til ansøgning om landzone- og byggetilladelse.pdf (dok.nr.120385/12) 

VVM-anmeldelse (dok.nr.122392/12) 

Supplerende oplysninger modtaget 31. oktober 2012.pdf (dok.nr.124062/12) 
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12. Ansøgning om afholdelse af rockkoncerter på 

Frederikshavn Stadion 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning fra Arena Nord 

Frederikshavn, om tilladelse til afholdelse af fire årlige rockkoncerter på 

Frederikshavn Stadion, Rimmens Allé 31, Frederikshavn. 

Rockkoncerterne er ikke tidsfastsatte, da arrangementerne bliver forhandlet på 

plads fra gang til gang med forholdsvis kort tidsfrist. Arrangørerne vil ikke lægge 

arbejde i, at trække arrangementer til Frederikshavn før der er givet en tilladelse. 

  

Der kan gives en tilladelse til rockkoncerterne, der læner sig op ad, de tilladelser 

der gives til festivalerne og andre tidsbegrænsede enkeltstående arrangementer, 

hvor støjgrænserne må forventes overskredet. 

Tilladelsen gives for perioden 1. maj til 1. september 2013 hvorefter forløbene 

evalueres af arrangørerne og Frederikshavn Kommune. 

Forudsætningen for tilladelsen er, at toiletforholdene er i orden og at koncerterne 

slutter senest kl. 24.00.  

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

afholdelse af et nærmere defineret antal arrangementer 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 

1. Et flertal tiltræder indstillingen med tilladelse til 2 arrangementer 
2. Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde 

indstillingen. 
 
Bilag  

Udkast til tilladelse til afholdelse af fire rockkoncerter (dok.nr.118675/12) 

Ansøgning om afholdelse af rockkoncerter på Frederikshavn Stadion (dok.nr.118689/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8182 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rami 

 Besl. komp: PMU 
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13. Dispensation til placering af gyllebeholder, Vo gnsbækvej 

40, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Kommunen behandler for øjeblikket en ansøgning om miljøgodkendelse til 

udvidelse af en svineproduktion på Vognsbækvej 40, Frederikshavn. 

  

Der er tale om en miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen fra 327,64 

DE (dyreenheder) til 729,09 DE. I forbindelse med udvidelsen skal der bygges 

yderligere staldanlæg samt to nye overdækkede gyllebeholdere på hver 5000 m3. 

  

De to gyllebeholdere er i ansøgningen placeret fritliggende i forhold til 

ejendommens hidtidige bebyggelse, men ved siden af en eksisterende 

gyllebeholder, som er opført med baggrund i en miljøgodkendelse fra 2009. 

  

Gyllebeholderne er begge placeret inden for 100 m fra søer over 100 m2. 

  

Der er vedlagt oversigtskort over den ansøgte placering af gyllebeholderne. 

  

I foråret 2011 blev der i husdyrgodkendelsesloven indført nye regler for placering af 

gyllebeholdere. Herefter må beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning 

ikke etableres inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb og til søer med et 

areal, der er større end 100 m2. Kommunen har mulighed for at dispensere fra 

afstandskravet i de tilfælde, hvor overholdelse af afstandskravet ikke er muligt for et 

husdyrbrug. 

  

Plan- og Miljøudvalget har den 6. december 2011 i en anden sag truffet beslutning 

om, at meddele afslag på dispensation til placering af en gyllebeholder inden for 

100 m fra et vandløb, da der umiddelbart var mulighed for at anbringe 

gyllebeholderen mere end 100 m fra vandløbet. 

  

Det har i overensstemmelse hermed, været kommunens administrationspraksis, 

ikke at tillade overskridelse af afstandskravet, såfremt en anden placering er mulig. 

  

I den konkrete sag på Vognsbækvej 40, er der vurderet andre mulige placeringer, 

som overholder afstandskravet til søerne. Der vedlægges en redegørelse for 

vurderingerne fra rådgiver på vegne af ansøger. 

Søerne er ved besigtigelsen begge vurderet at være af ringe naturværdi.  

  

Ved besigtigelsen er den ønskede placering af gyllebeholderne vurderet at være 

den mest hensigtsmæssige landskabeligt.  

  

Tættere på ejendommen i den samme retning er det i praksis umuligt at placere 

gyllebeholderne, da landskabet skråner meget kraftigt her. På den anden side af 

ejendommen (vest for), vil gyllebeholderne komme til at ligge på en bakketop og 

derfor være meget synlige i landskabet. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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De to nye gyllebeholdere vil desuden med den ansøgte placering blive placeret i 

tilknytning til en allerede eksisterende gyllebeholder, der ligger indenfor 100 meter 

fra den ene sø. 

Det er således vurderet, at der kan dispenseres fra afstandskravet, da en placering 

uden for de 100 m fra søerne ikke er mulig, hvis der samtidig skal tages hensyn til 

de øvrige landskabelige og beskyttelsesmæssige hensyn, der er i området. 

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

dispensation fra afstandskravet på 100 m til søerne til placering af de ansøgte 

gyllebeholdere på vilkår om, at der etableres gyllealarmer og beholderbarriere 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort over placering af gyllebeholdere (dok.nr.116504/12) 

Ansøgers redegørelse for placering af gyllebeholdere (dok.nr.116370/12) 
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14. Etablering af legeplads og udskiftning af bevar ingsværdige 

træer Kappelborg, Skolevej 5, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune ved Ejendomscenteret ansøger om tilladelse til at indrette 

legeplads i den sydlige del af den oprindelige skolegård og i denne forbindelse 

fjerne et løvfældende træ. Der genplantes intet nyt træ, da dette ikke er foreneligt 

med legepladsens indretning.  

  

Endvidere ansøges om tilladelse til at fælde et tvestammet nåletræ og i stedet 

nyplante 2 træer i hvert sit hjørne af ny parkeringsplads etableret ved Nørreled. 

  

Kappelborg er omfattet af lokalplan SKA.200.C1. Heraf fremgår af lokalplanens stk. 

13.1, at bevaringsværdige træer og beplantninger ikke må fældes, fjernes eller i 

større omfang beskæres uden Byrådets godkendelse. 

  

Pågældende løvtræ på legepladsen og nåletræ på parkeringspladsen er begge 

medtaget i lokalplanen som bevaringsværdige. 

  

Det ansøgte betinger endvidere dispensation fra samme lokalplans: 

• stk. 13.3, hvorefter bevaringsværdige træer, der går ud eller fældes, skal 

erstattes af nye træer af samme eller lignende sort  

• stk. 14.2, hvorefter ubebyggede arealer kun må anvendes til have, gårds- 

og parkeringsplads. Svømmebassiner, tennisbaner og lignende må ikke 

anlægges.  

  

Naboorientering har givet anledning til følgende bemærkninger: 

• glæder sig over, at børnene kommer væk fra parkeringspladsen 

• ser frem til flere tiltag i samarbejde med Frederikshavn Kommune 

• parkeringspladsen skal tage hensyn til miljøet, at der foretages en grøn 

afskærmning mellem parkeringspladsen og Nørreled samt at denne 

udføres i naturmaterialer 

• appellerer til, at parkeringspladsen ændres således, at nåletræet bevares. 

• påpeger Ikke hensigtsmæssig anvendelse af det af kommunen frasolgte 

areal 

  

Ansøger har følgende kommentar i forbindelse med etablering af 

parkeringspladsen. 

Træet på parkeringspladsen fylder meget, da det står skævt og har 2 stammer. 

Skal det bibeholdes, betyder dette, at der skal etableres større areal med 

belægning og dermed dyrere løsning. 

Ansøger påpeger, at der genplantes 2 nye træer i stedet for.  

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

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7614 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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i lokalplanen, det vil sige planens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Lokalplanens bestemmelser for anvendelse af ubebyggede arealer tager ikke 

umiddelbart højde for anvendelser, der relaterer sig til offentligt formål som her 

legeplads i forbindelse med Kappelborg. En sådan anvendelse vurderes dog ikke 

at være i strid med de intentioner, der ligger bag bestemmelserne for brug af den 

enkelte ejendoms ubebyggede arealer. 

  

Det bevaringsværdige løvtræ er i realiteten et mindre og ikke særligt kønt træ, der 

ikke vurderes at være så afgørende at bevare, at det skal hindre indretning af 

legepladsen på bedste måde. Der bør plantes et nyt træ med en placering, der ikke 

er til gene for indretning af legepladsen. 

  

Lokalplanen muliggør umiddelbart, at ejendommens ubebyggede arealer kan 

indrettes til parkeringsplads. 

Nåletræet fylder meget og er til gene for en optimal indretning af 

parkeringspladsen. 

  

Med baggrund i lokalplanens bestemmelse i stk. 13.3 er der skabt mulighed for, at 

bevaringsværdige træer kan fældes, hvis der sker genplantning. I forbindelse med 

parkeringspladsens indretning nyplantes 2 træer. 

  

Fagcenteret kan således anbefale indretning af legeplads, fældning og evt. 

genplantning af løvtræ i forbindelse hermed og fældning af nåletræ og genplantning 

i forbindelse med ny parkeringsplads ved Nørreled.  

 
Indstilling  
Kont. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der godkendes indrettet 

legeplads på Kappelborg og i forbindelse hermed fældes og evt. genplantes et 

løvtræ samt, at der tillades fældet et nåletræ og genplantet 2 nye træer i 

forbindelse med parkeringsplads ved Nørreled. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Pia Karlsen ønsker ikke parkeringspladser genplaceret ved siden af legeplads på 

Skolevej. 

 
Bilag  

Plan visende legeplads og parkeringsplads.pdf (dok.nr.122830/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.122831/12) 

Foto nåletræ ved Nørreled.pdf (dok.nr.124284/12) 
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15. Tildeling af 2 ledige taxibevillinger 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/4618 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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16. Anmodning om tildeling af 2 områdetilladelser 

 

Sagsfremstilling  

Dybvad Taxi anmoder om tildeling af yderligere 2 taxitilladelser på baggrund af 

tilgang af meget kommunal kørsel både inden for kommunen og uden for 

kommunen, kørsel for erhvervskunder m.fl. 

  

Det er vigtigt for Dybvad Taxi altid at kunne leve op til optimal kundeservice 

således, at når de har lovet, at der kommer en taxi til et bestemt klokkeslæt, så 

kommer taxien også til kunden som lovet. For fortsat at kunne leve op til dette, har 

Dybvad Taxi brug for yderligere 2 tilladelser. 

  

Center for Teknik og Miljø oplyser, at Dybvad Taxi råder over 8 områdetilladelser. 

 
Indstilling  
Konst.direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der opslås 2 ledige 

områdetilladelser dækkende den tidligere Sæby kommune 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9454 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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17. Taxa´s servicering af hoteller m.fl. i Frederik shavn, Ålbæk 

og Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Der har været rettet henvendelse fra Frederikshavn Turistforening, Handels- og 

Virksomhedsforeningen Frederik. 

  

Endvidere foreligger der henvendelse fra 2 privatpersoner om manglende 

servicering mv. 

  

Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik og Frederikshavn Turistbureau 

anbefaler, at Taxa tilrettelægger en vagtplan, der er tilpasset det forventede behov 

til de enkelte arrangementer. Samtidig gør de opmærksom på, at det har været 

vanskeligt at skaffe vogne til byens overnatningssteder mellem kl. 07 – 09 om 

morgenen. 

  

Taxa mener ikke, at kørsel om morgenen skulle være et problem fremover. Ved 

større arrangementer vil taxa evt. indsætte en bus fremover. En del af problemerne 

fra i sommer, skyldes indkørselsvanskeligheder med ny bestillingscentral. 

  

Udvalgsformanden har afholdt møde for drøftelse af taxa’s servicering med 

foreningerne og taxa. 

  

I Skagen har hoteller dårlige eksempler med forudbestilling af vogne, hvilket tit har 

været nødvendigt, idet hotellernes gæster skal nå enten en færge eller et fly. 

Taxien er ikke kommet. På dage med dårligt vejr, har det været svært at komme 

igennem til taxa pr. tlf. og de vogne, de så sendte var ofte forsinket. De har oplevet 

enkelte aftener i august, hvor de slet ikke tog telefonen til stor irritation for deres 

gæster. 

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

drøftelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Sagen drøftet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9487 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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18. Ønske om bedre servicering fra Aalborg lufthavn  af gæster, 

der skal til Frederikshavn med flytaxa 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Turistforening og Handels- og Virksomhedsforeningen, Frederik 

meddeler, at de har fået flere henvendelser fra hoteller og andre virksomheder om, 

at det er vanskeligt at finde forudbestilte flytaxier, der skal til Frederikshavn. 

  

Ønsket er, at der findes en mere synlig holdeplads, og at skiltningen både inden- 

og udendørs bliver forbedret. 

  

Det er vigtigt for udviklingen af erhvervslivet, at infrastrukturen fungerer 

tilfredsstillende, så de håber, at der kan findes en god løsning. 

  

Med baggrund i ovennævnte anmoder de to foreninger om, at Plan- og 

Miljøudvalget retter henvendelse til Aalborg Lufthavn. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til udvalgets godkendelse, 

at der rettes henvendelse til Aalborg Lufthavn for bedre servicering af gæster, der 

skal med flytaxa til Frederikshavn 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9487 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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19. Statens Trafikplan for 2012-2027 NT´s høringssv ar 

 

Sagsfremstilling  

Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring 

hos kommuner, regioner, trafikselskaber m.fl. 

  

NT har lavet et udkast til høringssvar for Region Nordjylland, NT og de kommuner, 

der har lyst til at være med i svaret. 

  

Fra høringssvaret skal følgende nævnes: 

•         Baneprojekter: Trafikstyrelsen analyserer på nuværende tidspunkt 

konsekvenserne ved at anlægge nye stationer. Styrelsen har bl.a. tidligere 

peget på, at etablering af stationen, Frederikshavn Vest ville medføre et 

positivt samfundsøkonomisk resultat. I forbindelse med både gamle og evt. 

nye stationer er den lokale planlægning og udvikling af stationære områder 

vigtig. 
•         Passagerudvikling: I Nordjylland forventes det at passagerantallet på 

Nordjyske Jernbaner (Skagens- og Hirtshals banen) vil stige med knap 40 

% frem til 2027. Det bør tilføjes, at den forventede stigning er baseret på 

målet i ”En grøn transportpolitik” om 50 % flere passagerer i 2030. 
•         Tog betjening: Fremover forventes der også lyntog helt til Frederikshavn. 
•         Etablering af knudepunkter: Togene mødes på samme minuttal hver time, 

og hvor der således bliver bedst mulige skiftemuligheder mellem fjerntog, 

regionaltog og busser. Det bør vurderes, om større byer som Hobro, 

Brønderslev og Frederikshavn skal indgå i konceptet. 
•         Samdrift i Nordjylland: Er et stort lokalt/regionalt ønske. Dette vil kunne 

give en langt bedre intern tog betjening i Nordjylland, hvis Skagensbanen, 

Hirtshals banen og den Østjyske Længdebane sammentænkes i et system. 

Der er dog ingen interesse eller ønske om at afskære alle landsdækkende 

tog i Ålborg. Der ønskes fortsat gennemgående lyntog til Frederikshavn på 

de afgange, hvor der er et passagermæssigt grundlag herfor. 
Den statslige trafikplan danner udgangspunkt for den nordjyske kollektive 

trafikplan, som ligeledes udarbejdes hvert fjerde år. Målsætninger og de 

overordnede udviklingsprincipper er helt i tråd med de nordjyske udviklingsplaner 

for den kollektive trafik. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tiltræder NT’s 

høringssvar 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 

• Sagen genoptages 
• Administrationen udarbejder forslag til supplerende notat udfra de faldne 

bemærkninger. 
 
Bilag  

NT´s høringssvar.pdf (dok.nr.123089/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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Side 67 i trafikplanen, privatbanernes forventning til vækst.pdf (dok.nr.123090/12) 
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20. Opførelse af terrænbasseret solcelleanlæg, Fred erikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen, Knivholt Markvej 6, Frederikshavn ansøger om tilladelse til 

opførelse af terrænbaseret solcelleanlæg på 6000 kw. Anlægget udgør ca. 40 m2 

og opnår en højde fra 0,5 m til 2 m. 

  

Anlægget ønskes placeret ca. 40 m sydvest for ejendommens hovedbebyggelsei. 

Placeringen begrundes med, at der er meget bevoksning ved ejendommens 

bebyggelse og det er et sted, hvor der ikke opstår skyggegener og i øvrigt ikke 

tager udsigt fra huset og samtidig er anlægget placeret umiddelbart op mod 

bevoksning.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ansøgte kræver en landzonetilladelse efter planlovens § 35 for opførelse af ny 

bebyggelse i landzone.  

  

Et af hovedhensynene, som kommunen skal varetage i landzonen er, at modvirke 

spredning af bebyggelse i det åbne land og derfor er en hovedregel, at ny 

bebyggelse skal opføres i umiddelbar nærhed til eksisterende bebyggelse. Her 

menes i praksis ikke længere væk end ca. 20 m fra eksisterende bebyggelse.  

  

Ansøgte solcelleanlæg ønskes placeret i en afstand på ca. 40 m fra eksisterende 

bebyggelse, hvilket således strider væsentligt imod ovennævnte beliggenhedskrav. 

  

Centeret vurderer, at det vil være muligt, at udpege en placering af 

solcelleanlægget nærmere ejendommens hovedbebyggelse, umiddelbart syd for 

haveanlægget/hækken, således indenfor en afstand på ca. 20 m fra ejendommens 

hovedbebyggelse, hvorved en spredning af bebyggelse i det åbne land undgås. 

Dette har været forelagt ansøger, som imidlertid ikke ønsker at give anlægget en 

placering nærmere hovedbebyggelsen, idet dette vil tage udsigten fra huset.  

  

Der skal som hovedregel være en meget betydelig begrundelse, for at tillade en 

placering af ny bebyggelse længere væk end ca. 20 m fra eksisterende 

bebyggelse, hvilket centeret ikke vurderer, er til stede i denne konkrete sag.  

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

ansøgte placering, og bemyndiger centeret til, frem over i lignende sager, at 

meddele administrativt afslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7808 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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21. Opførelse af solcelleanlæg på boligens tag, Mjø lnersvej 13, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknisk og Miljø har den 29. august 2012 modtaget ansøgning om 

tilladelse til opførelse af solcelleanlæg på 51 m² på boligens sydlige tagflade på 

Mjølnersvej 13, Skagen. 

  

I henhold til Naturstyrelsens vejledning af den 21. juni 2012 sidestilles 

solcelleanlægget med tagbeklædning, hvis anlægget fylder en meget stor del af 

den enkelte tagflade. Af tegningsmaterialet fremgår det, at solcelleanlægget fylder 

hele tagfladen og det sidestilles derfor med tagbeklædning. 

  

Plangrundlag:  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA. 57-B.34 for et område til boligformål i 

Nordbyen i Skagen by. Ejendommen er beliggende i delområde IA. I henhold til 

lokalplanens § 8.14, skal tagflader dækkes med røde tegl, indfarvet cement i røde 

og rødbrune farve, sorte eller grå bølgeplader eller tagpap. 

  

Opførelse af solcelleanlægget kræver derfor en dispensation fra lokalplanens 

bestemmelse. Sagen har derfor været udsendt i naboorientering. Ved 

høringsfristens udløb er der indkommet bemærkninger. 

  

Bemærkningerne handler bl.a. om, at anlægget vil skæmme området med spejling 

og dermed også kunne påvirke naturen. Det vil skabe præcedens og vil give 

problemer med bygninger, der ligger ud til det åbne land. 

 
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. 

Det er fagcenterets vurdering, at der skal meddeles dispensation fra lokalplanen. 

Yderligere giver lokalplanen mulighed for forskellige typer tagmaterialer og 

farvevalg blandt andet sort. Solcelleanlægget er sort og vil derfor ikke virke 

skæmmende. 

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

dispensation fra lokalplan SKA.57-B.34 til opsætning af solcelleanlæg 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes på vilkår, at der ikke er andre indsigelser end den forelagte. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7029 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: nahe 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag  

Bilag 1. Oversigtskort (dok.nr.119987/12) 

Bialg 2. Ansøgning og tegninger (dok.nr.119989/12) 

Bilag 3. Naboorientering og bemærkninger (dok.nr.119991/12) 
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22. Opførelse af ny garage til sommerhus på ejendom men 

beliggende Vesterhede 8, Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har den 8. august 2012 modtaget byggeansøgning, 

vedlagt dispensationsansøgning, om tilladelse til opførelse af garagebygning til 

sommerhuset på ejendommen, Vesterhede 8, matr. nr. 272 bu. Der er modtaget en 

supplerende dispensationsansøgning den 24. september 2012.   

Ansøgningen forudsætter dispensation fra gældende lokalplanbestemmelse, for så 

vidt angår bredden af udskud på længehuset.  

Sagen har ikke været udsendt i nabohøring 

  

Plangrundlag   

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 211-S, 

sommerhusområde ved Højen. Lokalplanen fastsætter i § 9.3 følgende; Bredden af 

udskud må højst være 1/3 af husbredden. 

  

Projektet er i strid med lokalplanens bestemmelse, idet bredden af udskuddet 

udgør ca. 2,25 m og som højst må udgøre 1,25 m (1/3 af husbredden på 3,75 m)  

 
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, det vil sige 

lokalplanens formål og anvendelse. 

Lokalplan nr. 211-S blev vedtaget den 29. maj 2006. Center for Teknik og Miljø har 

efter vedtagelsen af planen ikke meddelt dispensation fra lokalplanens § 9.3. Hvis 

man åbner op for en anden bebyggelsesform i området, må man forvente, at 

området vil ændre karakter i forhold til lokalplanens bestemmelse. Center for 

Teknik og Miljø vurderer, at der kan laves en garagebygning, som respekterer 

lokalplanens bestemmelse. 

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

det ansøgte 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort  (dok.nr.119936/12) 

Bilag 1 Byggeansøgning og tegninger  (dok.nr.120033/12) 

Bilag 2 Dispensationsansøgninger  (dok.nr.119952/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6443 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: stmo 

 Besl. komp: PMU 
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23. Meddelt byggetilladelse til ejendommen Vestre S trandvej 

56, Skagen - genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

  

Frederikshavn Kommune meddelte den 13. september 2010 byggetilladelse til om- 

og tilbygning til ovennævnte ejendom. Tilladelsen omfattede et projekt, hvor 

udhuse er sammenbygget med boligen. 

  

Byggetilladelsen blev efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der 

ved afgørelse af 4. marts 2011 hjemsender sagen til fornyet behandling med 

henblik på, at kommunen søger højden på det indbyggede udhus lovliggjort retligt 

eller fysisk. 

  

Plan- og Miljøudvalget behandler ansøgning om retlig lovliggørelse på mødet den 

5. april 2011. Udvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen. 

  

Fra ansøger modtages nu et ændret projekt, der indeholder udnyttelse af tagetagen 

over udhuset til del af boligen og supplerende kvist og altan. 

  

Plan- og Miljøudvalget behandler det ændrede projekt på mødet den 3. maj 2011. 

Udvalget kunne ikke imødekomme det ansøgte. 

  

Udvalgets afslag blev efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der 

ved afgørelse af 26. september 2012 ophæver kommunens afslag på udnyttelse af 

tagetagen over udhuset til boligformål og yderligere kvist. Yderligere anføres i 

afgørelsen, at det for tilbygningen ved udnyttelse af tagetagen må få den følge, at 

de 2 rum, der betegnet udhuse ikke kan betragtes som udhuse jf. lokalplanens 

definition heraf. 

  

Bygherren har tilkendegivet, at der ønskes ”lovlig” byggetilladelse til den allerede 

opførte bebyggelse, det vil sige, at de opførte udhuse søges retlig lovliggjort. 

  

Ejendommen har et bebygget areal på 118 m2 inkl. indbygget udhus på 10 m2 samt 

et 15 m2 stort udhus. Det bebyggede areal på 118 m2 udgør 22 % af grundarealet 

på 534 m2. Endvidere er det 15 m2 store udhus opført med en højde på 6,5 meter. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.04.04 og omfattet af 

lokalplan SKA.242.B. Ejendommen er ikke medtaget som bevaringsværdigt. 

  

Lovliggørelse af udhusbebyggelsen betinger følgende dispensationer: 

• fra stk. 7.1, hvorefter det bebyggede areal på hver grund ikke må overstige 

20 % - her fremtidig 22 %. 

• fra stk.7.5. hvorefter garager, carporte, udhuse, drivhuse eller lignende ikke 

må opføres højere end 4,5 meter – her fremtidig 6,5 meter. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10708 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Naboorientering har givet anledning til følgende.  

3 naboer har tilkendegivet, at de ingen bemærkninger har. 1 nabo har bemærket, at 

han ikke ønsker, at forhale byggeriet yderligere med indvendinger mod den 

foreslåede dispensation. Svaret er i øvrigt suppleret med en række bemærkninger 

omkring sagsforløbet. 

Foreningen By og land vil anbefale en landinspektøropmåling, da bebyggelsens 

højde og drøjde er en tilsidesættelse af de bevaringsværdige herlighedsværdier. 

Der gøres opmærksom på den meget store hævede terrasse, der efter 

Foreningens opfattelse skal medregnes til det bebyggede areal grundet afstanden 

til skel. 

Grunden er væsentlig overbebygget. 

Udhusets højde skal reduceres til lokalplanens angivne 4,5 meter. 

Skabe præcedens i andre sager, hvilket vil være ødelæggende for kulturmiljøet 

Vesterby. 

  

Eventuelle kommentarer fra ansøger forelægges på mødet. 

  

 
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  
Hovedhusets overskridelse af det bebyggede areal vurderes mindre betydende, da 

der på ejendommen fortsat er opholdsareal svarende til 100 % af boligarealet og 

mulighed for at parkere 2 biler på egen grund. Endvidere overholder ejendommens 

samlede bebyggelse i form af etageareal og bebyggelsesprocent lokalplanens 

bestemmelser herom. 

  

Lokalplanens bestemmelser om højde på hovedhus og udhus er udtryk for den 

lokale byggeskik, hvor udhuse med højde og udformning underordner sig 

hovedhuset. Hovedhuset har en højde på 7,5 meter. Udhuset med en højde på de 

6,5 meter underordner sig fortsat hovedhusets højde i overensstemmelse med 

byggeskikken og lokalplanens intentioner.  

  

Udhusets afstand til naboskel er fra det nærmeste hjørne 3,7 meter. Med denne 

afstand vurderes der ikke at være gener i form af forringet lysforhold og skygge på 

naboarealer. 

  

Der vurderes ikke at være grundlag for at antage, at byggeriet ikke er opført efter 

det godkendte projekt. Landinspektøropmåling vurderes ufornøden 

Hævede terrasser indgår ikke i en ejendoms bebygget areal og det uanset 

udstrækning og placering. 

  

Supplerende kan oplyses, at Statsforvaltning Nordjylland i lignende sag meget klart 

har tilkendegivet, at en byggetilladelse står ved magt og kan ikke tilbagekaldes. 
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Samtidig understreges, at en byggetilladelse ikke kan udnyttes før alle nødvendige 

dispensationer foreligger, herunder blandt andet dispensationer i henhold til 

gældende lokalplan.  

  

På den baggrund anbefaler fagcenteret, at de nødvendige dispensationer 

meddeles. 

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

Strandvej 56, undtagelsesvis efter omstændighederne godkendes, som allerede 

opført, i det der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplanens 

bestemmelser 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 

• Indstillingen tiltrædes 
• Udvalget beklager sagsbehandlingen og at intentionen i lokalplanen ikke er 

fulgt. 
 
Bilag  

Situationsplan.pdf(3).PDF (dok.nr.122826/12) 

Plan - kælderplan og plan 1 sal.pdf(3).PDF (dok.nr.122825/12) 

Facade mod nord og gavl mod vest.pdf(1).PDF (dok.nr.122824/12) 

Facade mod syd og gavl mod øst.pdf(2).PDF (dok.nr.122823/12) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.123642/12) 
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24. Ansøgning om udstykning af matr.nr. 5a, Starholm, S kagen, 

Vesterhvarre 1, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Der er ansøgt om tilladelse til udstykning af ejendommen matr.nr. 5a m.fl., 

Starholm, Skagen. Ved det ansøgte opdeles ejendommen i to dele med henblik på, 

at der på hver af de udstykkede dele af ejendommen kan opføres et sommerhus. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Matr.nr. 5a, der ønskes opdelt med henblik på sommerhusbebyggelse, er 

beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. SKA.44-S.27 ”For et område 

til hotelbebyggelse i Kandestederne”. Udstykningen kræver dispensation fra 

lokalplanens § 4.1, der angiver, at der ikke må foretages yderligere udstykning 

uden byrådets godkendelse. 

  

Lokalplanens formål er ifølge § 1, blandt andet at udlægge og afgrænse et område 

til rekreative formål som feriehoteller samt at de ejendomme, hvorpå der kan 

placeres hotelbebyggelse friholdes for anden bebyggelse og ikke hegnes samt 

holdes åbne for offentlig adgang. 

Ansøgningen har været sendt i naboorientering. Der er i denne forbindelse 

indkommet bemærkninger fra en række af ejerne af de omkringliggende 

ejendomme. Indsigelserne er refereret og kommenteret i det til sagen vedlagte 

indsigelsesnotat. 

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

det ansøgte med begrundelse, som angivet i det vedlagte indsigelsesnotat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 

• Sagen udsættes 
• Paul Rode Andersen ønsker ikke sagen udsat og kan tiltræde indstillingen. 

  

Udleveret brev af 23.11.2011 (11/9239) 

 
Bilag  

Ansøgning (dok.nr.123290/12) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.123176/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6652 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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25. Ændring af facade/vinduer "Løveapoteket", Danma rksgade 

46, Frederikshavn - Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Ejendomsmægler har på vegne af ejer indleveret et nyt forslag til facadeudformning 

for hjørnetårnet og facaden mod Jernbanegade, idet der her ønskes større vinduer 

med henblik på butiksindretning. 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september 2012, at den 

ændrede facadeudformning mod Danmarksgade imødekommes med adgangsdør i 

smalt vindue, idet der meddeles dispensation fra bestemmelserne i Facade- og 

Skiltelokalplanen. 

  

Denne tilladelse omfatter de 3 vinduer/dør mod Danmarksgade. 

  

Ejer ønsker nu at ændre de 2 vinduer i tårnet og de 2 østligste vinduer mod 

Jernbanegade. Nuværende vinduesplacering bibeholdes og forøges i højden ved 

flytning af bundkarmen. 

  

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

ansøgning om ændring af vinduer på ”Løveapoteket” som helhed. 

  

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

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

Facader og Skilte. 

  

Apoteket hat jf. Kulturstyrelsen bevaringsværdien 2, det vil sige høj bevaringsværdi. 

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

med planens bestemmelser medmindre dispensation meddeles. Ejer har dermed 

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

  

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen, det vil sige planens formål og anvendelse. 

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

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

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

kvalitet ved vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. 

  

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

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

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3414 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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vandrette opdeling. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at de højere vinduer mod Danmarksgade, som 

godkendelsen af 4. september 2012 muliggør, kan betyde en disharmoni i 

bygningsfacaden som helhed. Ansøgers ønske om at gøre vinduerne mod 

Jernbanegade højere kunne genskabe harmoni og ro i facaden som helhed. 

Fagcenteret vurderer, at hjørnetårnet som det helt særlige arkitektoniske element i 

bygningen skal bibeholdes uændret. Her tillades ikke ændring af vinduer.  

  

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

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

vinduer ved udskiftning skal respektere den oprindelige arkitektur i materialevalg og 

udformning. 

  

Delvis imødekommelse af det nu fremsendte forslag til facadeudformning i form af 

2 højere vinduer mod Jernbanegade, betinger tilsvarende vinduesløsning mod 

Danmarksgade dispensation fra ovenfor nævnte bestemmelse. 

Naboorientering er ikke iværksat. 

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

Jernbanegade tillades forøget i højden, idet udvalget er sindet at dispensere fra 

bestemmelserne i Facader og Skilte lokalplanen. Vinduer i hjørnetårnet tillades ikke 

forøget i højden. Disse skal bibeholdes som nu 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

 
Bilag  

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

Nyt forslag til facadeudformning.pdf (dok.nr.122812/12) 

Foto af "Løveapotek".pdf (dok.nr.123640/12) 
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26. Ansøgning om nedrivning og efterfølgende nyopfø relse af 

bebyggelse Nørgårdsvej 44, Strandby 

 

Sagsfremstilling  

Ejendomsmægler ansøger på vegne af potentiel køber om principiel tilladelse til at 

nedrive ovennævnte ejendom og i stedet opføre ny bebyggelse. I samme 

forbindelse ønskes byzonearealet frastykket, et areal på knap 15.000 m2. 

  

Ejendommen Nørgårdsvej 44 er en typisk 4-længet gård med stuehus og 3 

sammenbyggede avlsbygninger (2 stalde og lade) samt separat beliggende 

maskinhus. Der er landbrugspligt på ejendommen. 

  

Den 4-længet gård er opført i 1906, og alle bygninger er bevaringsværdige, 

stuehuset med bevaringsværdien 4 og de 3 sammenbyggede avlsbygninger alle 

med bevaringsværdien 3. 

  

Potentiel køber påtænker at opføre ny beboelse med en placering som nuværende 

lade og en udhusbygning med garager og udhus samt lagerbygning til grej i 

forbindelse med murerfirma, hvor de 2 stalde er placeret. 

  

Ansøgningen begrundes med, at såvel stuehus som udhusbygninger fremstår i 

særdeles ringe stand og bærer præg af mange års manglende vedligeholdelse. Det 

vil derfor være hverken håndværksmæssigt eller økonomisk hensigtsmæssigt at 

renovere den eksisterende bygningsmasse. 

  

Ejendommens bebyggede areal er beliggende i kommuneplanens område 

FRE.B.03.01. Der er ingen lokalplan. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. 

parcelhuse og tæt-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg. Såfremt det 

ikke bryder områdets karakter af beboelse, kan der desuden indrettes 

bygninger/lokaler til mindre butikker til områdets forsyning eller virksomhedstyper i 

klasse 1, der kan indpasses uden nævneværdig påvirkning af omgivelserne. 

  

En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før 

en anmeldelse om nedrivning har været offentlig bekendtgjort, relevante 

høringsparter har haft mulig for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen 

og byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud 

mod nedrivning.  

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 må en 

bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været 

offentlig bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter 

planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8793 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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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. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er jf. Kulturstyrelsens vurdering et meget harmonisk gårdanlæg med 

høj originalitet. 

  

Fagcenteret medgiver ansøger, at bygningerne trænger til renovering, som de 

fremtræder i dag. De 3 sammenbyggede avlsbygninger vurderes at have så stor 

kulturhistorisk værdi, at nedrivning ikke kan anbefales. Stuehuset vurderes derimod 

at kunne nedrives og erstattes af nybyggeri og gerne med ca. samme 

bygningsvolumen, for dermed at bevare gårdanlægget. 

  

Nørgårdsvej 44 ligger tilbage i den nordlige del af Strandby omgivet af parcelhuse 

på de tre sider. Mod nord ligger et grønt ubebygget areal over mod bebyggelsen 

langs Strandvejen. 

  

Det er fagcenteret vurdering at skal et sådant gårdanlæg bevares for eftertiden, 

skal det også have en anvendelse. 

Ansøgers ønske om opbevarings af grej i forbindelse med murerfirma vurderes at 

være en af de anvendelser, der kan placeres indenfor bestående bygninger, uden 

derved at ændre området karakter. Vejadgang til ejendommen er direkte fra 

Nørgårdsvej. 

  

Som led i opfølgningen af Kommuneplan 2009-2020 arbejder Kommunen på 

udvikling af nyt boligområde i netop den nordlige del af Strandby. Et område der 

forbinder området ved Strandvejen og området ved Nørgårdsvej. Arealet omkring 

ejendommen Nørgårdsvej 44 indgår ikke umiddelbart og kan bibeholdes som det 

henligger i dag. Dette forhold understøtter, at gårdanlægget søges bevaret.  

  

Opførelse af ny lagerbygning på ejendommen, som ansøgt vurderes at være i strid 

med gældende kommuneplan, der udlægger området til boligformål. 

Meddeles der tilladelse til at fjerne hele bygningsmassen bør arealet indgå i det 

omgivende boligområde f.eks. i form af parcelhusudstykning. 

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

helhed ønskes bevaret. Stuehuset kan nedrives. 

Lagerfunktion inden for rammerne af bestående avlsbygninger kan godkendes. Der 

tillades ikke lagerfunktion i form af nybyggeri 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  
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Oversigtskort luftfoto 2010.pdf (dok.nr.122817/12) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.122815/12) 

Foto af bygningerne.pdf (dok.nr.122816/12) 
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27. 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Der har været afholdt møde mellem bygherren, udvalgsformanden og chefen for 

Center for Teknik og Miljø. 

  

Rådgiveren har fremsendt nye beregninger over bygningenss nuværende arealer 

med en bebyggelsesprocent på 67. 

Udbygningen mod nord reduceres med et areal på 5 m2.. De nye kviste har et areal 

på 3 m2. 

  

Bebyggelsesprocenten vil forblive uændret på 67 % ved opførelse af de ansøgte 

kviste. 

 
Indstilling  
Konst. direktør for Teknik-og Miljø indstiller, at projektet godkendes med en 

uændret bebyggelsesprocent 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Mail med tegning fra arkitekten (dok.nr.99270/12) 
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28. Etablering af elevator mv. Danmarksgade 12, Fre derikshavn 

- Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling  

Fra repræsentant for ejer foreligger nu 3 alternative forslag til elevatorbetjening af 

ovennævnte bygning. Det ene forslag er lig det, der blev behandlet på mødet den 

9. oktober 2012. 

  

Der er 2 forslag til placering af elevatortårn på bygningens vestfacade dels helt op 

af facaden som tidligere behandlet og dels lidt fra facaden med glasforbindelse ind 

til selve bygningen. Endelig er der forslag om placering af elevatoren inde i 

bygningen. 

  

Af det supplerende materiale fremgår, at ansøger samtidig indbyder Udvalget til 

besigtigelse i forbindelse med behandling af sagen. 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2012, at der meddeles 

afslag på det ansøgte elevatortårn placeret i det fri. Udvalget ser gerne alternative 

forslag indenfor bestående bygningsrammer. 

  

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 dens betydning for oplevelsen af byen samt at 

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

kvalitet ved vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. 

  

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

elevator i de bestående bevaringsværdige bygninger. 

  

De 2 forslag placerer elevatoren på bygningens bagside og udført i transparent 

materiale, der muliggør, at bygningens facadekontur kan ses igennem denne. 

  

Forslag med elevator placeret inde i bygning og med nuværende adgangsforhold 

fra Asylgade bibeholdt griber ikke ind i bygningens arkitektur, ydre fremtræden mv. 

Dette forslag sikrer dog ikke niveaufri adgang til stueetagen, hvor elevatoren 

starter. Dette skal sikres med en rampeløsning. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7832 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Denne placering af elevatoren griber ind i husets indvendige udsmykning, herunder 

lofter. 

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

godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Udvalget godkender en udvendig placering af transparent elevatortårn, placeret 

helt op af husets bagflade. 

 
Bilag  

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

Foto Danmarksgade 12.pdf (dok.nr.107513/12) 

Elevator helt op af facaden - alternativ 1.pdf (dok.nr.122140/12) 

Elevator lidt fra facaden - alternativ 2.pdf (dok.nr.122142/12) 

Elevator i huset - alternativ 3.pdf (dok.nr.122143/12) 

Foto af forskellige elevatorløsninger.pdf (dok.nr.122146/12) 

Planer af eksisterende forhold.pdf (dok.nr.122144/12) 
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29. Hvideklitvej 28, Ålbæk. Opførelse af overdæknin g. 

 

Sagsfremstilling  

Golfklubben Hvideklit fremsender ansøgning for opførelse af overdækket areal 

(Driving Range) på ejendommen Hvideklitvej 28, matr. nr. 23 g Råbjerg Ejerlav, 

Råbjerg. 

Projektet omfatter et overdækket areal og garage/depot med et samlet areal på 148 

m2. De lukkede facader tænkes udført med vandret træbeklædning og 

tagkonstruktion med ensidig taghældning belagt med sort tagpap. 

  

I forbindelse med ansøgningen fremsendes der dispensationsansøgning for 

taghældningen der udføres med ensidig taghældning, der henvises til at 

Frederikshavn Golfklub, som har en tilsvarende overdækning dog udført i glas og 

metal og med en krum tagdækning. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplan nr. 172-O,der fastsætter 

områdets anvendelse til Golfbane med tilhørende faciliteter. 

  

Lokalplanen er opdelt i to områder henholdsvis område 1 og område 2. 

Område 1 fastsætter området til klubhus mv. og område 2 til golfbane. 

  

Det ansøgte projekt vurderes at være placeret i område 2. 

  

En godkendelse af det ansøgte med kræve følgende bestemmelser fra lokalplanen 

: 

  

1.     Placering af bygningen i område 2. 

Lokalplanens § 7.1 der fastsætter, at ny bebyggelse kun kan opføres i 

område 1 og § 7.7 der omhandler den egentlige golfbane, der ikke må 

bebygges. 

  

2.     Taghældningen der ønskes udført med ensidig taghældning på ca. 10 

grader.. 

Lokalplanens § 7.3 fastsætter, at tage skal udføres som symmetrisk 

saddeltage med en taghældning mellem 25-45 grader. 

  

3.     Tagbeklædningen tænkes udført med tagpap. 

Lokalplanens § 8.3 fastsætter, at tage skal udføres med rød dansk 

vingetegl, der kan på udskud og mindre bygninger tillades glas, zink, 

kobber eller lign. materialer. 

  

  

Center for Teknik og Miljø vurderer sammenfattende, at det ansøgte afviger 

væsentlig fra lokalplanens bestemmelser. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6530 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanens område er overvejende opført 

med saddeltage. Tagbeklædningerne er grå bølgeplader, tagsten og en mindre 

bygning med tagpap.  

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

under henvisning til lokalplanens bestemmelser 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Et flertal ønsker at imødekomme det ansøgte, herunder taghældning på vilkår, at 

materialevalg godkendes af fagcenteret. 

Paul Rode Andersen følger indstillingen. 

 
Bilag  

Ansøgning og tegninger til PMU (dok.nr.122694/12) 
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30. Udstedt standsningsmeddelelse til byggeri på 

Kjeldergangen 3, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med byggearbejdet på ovennævnte ejendom, har en række naboer 

m.v. rettet henvendelse til Center for Teknik og Miljø og flere politikere. 

Henvendelserne kommer i forbindelse med rejsningen af spær på det nye hus og i 

denne forbindelse bliver der rejst tvivl fra naboer m.v., - herunder om det nye hus 

overholder udstedte byggetilladelse og tidligere gennemførte naboorientering m.v.  

  

På denne baggrund udførte Center for Teknik og Miljø den 11. oktober 2012 tilsyn 

med byggearbejdet – spærene var netop rejst ved tilsynet – og det kunne på dette 

tidspunkt konstateres, at det udførte byggearbejde var i overensstemmelse med 

den udstedte byggetilladelse – for så vidt angår selve husets udførte 

bygningshøjder og bygningsbredder.  

Ved nye henvendelser af 24. oktober 2012 bliver det nu oplyst at højdeforskellen 

mellem de sammenbyggede huse er blevet opmålt til ca. 2,0 m. Ved nyt tilsyn 

samme dag opmåler Center for Teknik og Miljø en højdeforskel (fra tagryg til 

tagryg) mellem husene til ca. 1,92 m. I henhold til meddelte byggetilladelse og 

godkendte bygningstegninger var højdeforskellen (kip til kip) mellem de to huse 

angivet til ca. 1,2 m.  

  

Ud fra ovennævnte oplysninger blev den meddelte byggetilladelse således udstedt 

på et fejlagtigt og misvisende grundlag. Dette har betydet, at det tegningsmateriale 

der har dannet grundlag for hele sagsbehandlingen – herunder den gennemførte 

naboorientering, behandlingen i Plan- og miljøudvalget m.v. og de udstedte 

byggetilladelser, blev meddelt på et forkert tegningsgrundlag.  

  

Center for Teknik og Miljø udsteder den 26. oktober 2012 ny 

standsningsmeddelelse til byggearbejdet på ejendommen. 

  

Den 29. oktober 2012 modtager Center for Teknik og Miljø tilrettede tegninger med 

de faktiske højdeforskelle mellem de sammenbyggede huse og modtager samtidig 

kommentarer fra ansøges arkitekt til den udstedte standsningsmeddelelse m.v.  

  

Videre i sagen:  

  

På baggrund af den opståede situation ses der herefter to muligheder.  

  

Alternativ 1  : Der iværksættes ny naboorientering på baggrund af det tilrettede 

tegningsmateriale med efterfølgende behandling af sagen i Plan- og Miljøudvalget  

  

Alternativ 2  : Bygningshøjden på det opførte hus reduceres i overensstemmelse 

med det behandlede tegningsmaterialet – d.v.s. taghøjden (fra kip til kip) af det nye 

hus skal reduceres til maks. f.eks. 1,2 m over nabohuset. Denne løsning må 

antages at medføre erstatningskrav fra bygherres side og et efterfølgende længere 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4307 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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retsligt efterspil. 

  

Jens Hedegaard Kristensen har bedt om en redegørelse i sagen. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Et enigt udvalg tiltræder det i sagsfremstillingens beskrevne alternativ 2, således at 

taghøjden skal reduceres til max. 1,2 m over det sammenbyggede nabohus. 

 
Bilag  

Standsningsmeddelelse  (dok.nr.121793/12) 

Indsigelse fra ansøger pr 28.10.12 vedr. stop - Indsigelse pr 28.10.12 vedr. 

stop.docx (dok.nr.122162/12) 

Tilrettede tegningen fra arkitekt af 29. oktober 2012  (dok.nr.122176/12) 

Oplysning om bygningshøjder på nabohuse m.v. fra arkitekt Oplysning a - 

20121031114020277.pdf (dok.nr.124178/12) 
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31. Orienteringssag - Renovering af bevaringsværdig  bygning, 

Anchersvej 6, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Arkitekten søgte den 16. maj 2012 på vegne af ejer, om tilladelse til renovering af 

ejendommen, Anchersvej 6, Skagen.  

  

Ejendommen er i Lokalplan SKA.244.B, optaget som bevaringsværdig villa og må i 

henhold til lokalplanens § 9.1 ikke nedrives, ombygges eller på anden måde 

ændres uden Byrådets tilladelse. 

  

Det første projekt, som omfattede renovering af bygningen og påbygning af 2 

kviste, blev behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. september. 

Udvalget besluttede at godkende renoveringen, men gav afslag på ansøgning om 

dispensation fra bebyggelsesprocenten, hvorfor de 2 kviste ikke kunne godkendes. 

  

Arkitekten fremsendte den 27. september et reduceret projekt, som kun omfattede 

én kvist. Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen den 9. oktober og besluttede at 

give afslag med henvisning til overskridelse af bebyggelsesprocenten. 

  

Arkitekten har den 10. oktober fremsendt fornyet ansøgning, hvor kvisten er 

reduceret, så ejendommens etageareal ikke forøges. Det ansøgte kræver dermed 

ikke dispensation fra lokalplanens bestemmelser, men ombygningen kræver 

udvalgets godkendelse, jf. Lokalplan SKA.244.B, § 9.1.  

  

Det reviderede projekt er sendt i naboorientering ved naboer mod syd og forventes 

forelagt udvalget efter endt naboorientering. 

  

Jens Hedegaard Kristensen har bedt om en redegørelse i sagen. 

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

orientering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Til orientering. 

 
Bilag  

Dagsordenspunkt fra møde den 9. oktober.pdf (dok.nr.119559/12) 

Revideret projekt (dok.nr.119581/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4379 

 Forvaltning: ctm 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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32. Orienteringssag - Kystbadevand 2012 

 

Sagsfremstilling  

Badevandsstationer og - kvalitet 

I 2011 har kystbadevandskontrollen omfattet undersøgelsen af 

badevandskvaliteten ved 21 badevandsstationer (se kortbilag). Kontrollen er 

lovpligtig og udføres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om badevand og 

badeområder. Der er, som krævet i bekendtgørelsen, udført statistisk beregning på 

undersøgelsesresultater fra de seneste 4 år. 

  

For badesæsonen 2012 var der 19 stationer med udmærket badevandskvalitet, en 

station med god badevandskvalitet og en station med tilfredsstillende 

badevandskvalitet. Se bilag - badevandskvalitet.  

  

Skiltning og varsling 

Før badesæsonen, der begyndte 1. juni 2012, blev der i nærheden af badestranden 

opsat informationsskilte. Skiltene beskrev badestranden (badevandsprofilerne) og 

angav badevandskvaliteten. Desuden skal de badende advares mod en eventuel 

forureningssituation. F.eks. når der under kraftig regn løber opspædet spildevand 

ud i nærheden af en badestrand. 

Der blev på badestranden ved Flakvej syd for Sæby skiltet med ”Badning frarådes” 

9 gange i badesæsonen. Skiltet sættes op efter kraftig regnskyl med risiko for 

forurening af badevandet med spildevand mm.  

Alle badevandsresultater for sæsonen 2012 er fortløbende lagt ud på Kommunens 

hjemmeside. 

  

Blå Flag 

Blå Flag ordningen, der omfatter både havne og badestrande, er ikke en del af den 

lovpligtige kystbadevandskontrol. Det er Center for Park og Vej, i samarbejde med 

Center for Teknik og Miljø, der administrerer Blå Flag i Frederikshavn Kommunen. 

Det overordnede tilsyn med Blå Flag i Danmark har Friluftsrådet. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Til orientering. 

 
Bilag  

Kort over badevandsstationer_A3 - 2012.pdf (dok.nr.103202/12) 

Badevandskvalitet 2011 og 2012 til PMU uden mail.xlsx (dok.nr.103195/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3048 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: paae 

 Besl. komp: PMU 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. november 2012 Side 60 af 66 

 

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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Der orienteres om en oversigt over byggeforløbet Lyngstien 11, Ålbæk. 

  

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandling af punktet. 

Udleveret: CTM materiale vedr. sagsforløb. 

1. Til orientering. 
2. Jens Hedegaard Kristensen finder det stærkt kritisabelt, at kommunerne, 

henholdsvis Skagen og Frederikshavn har ladet sagen køre siden 1998 (14 
år) uden at foretage retvisende og kontinuerlig sagsbehandling. Der har på 
skift været 4 forskellige sagsbehandlere involveret i sagen. Ligeledes er en 
tidligere byggetilladelse tilbageholdt. Sagen bør afsluttes med en 
dispensation til ejeren.  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7970 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kejn 

 Besl. komp: PMU 
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34. Orienteringssag - Projekt for indsats for engfu gle langs 

Østkysten 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Brønderslev kommune udarbejdet 

et projektoplæg, til Naturstyrelsen, for en indsats til forbedring af levesteder for 

engfugle langs Østkysten mellem Stensnæs og Gerå. Formålet med dette projekt 

er at skabe bedre yngleforhold for truede engfugle i de to kommuner Brønderslev 

og Frederikshavn. Projektet er samtidig et led i kommunernes indsats for at leve op 

til målene i Natura2000 planen for Natura2000-område 14. Ålborg bugt, Randers 

Fjord og Mariager fjord. 

  

Projektets indeholder to elementer: en indsatsplan og en efterfølgende forvaltnings- 

og plejeindsats i området på udvalgte lokaliteter. Naturstyrelsen har givet tilsagn 

om et bidrag på 400.000 kr.til projektets samlede sum på 450.000 kr. 

  

Midlerne anvendes dels til projektledelse, udarbejdelse af en indsatsplan og 

indgåelse af lodsejeraftaler, dels til en fysisk plejeindsats som forventes udført af 

de to kommuners entreprenørafdelinger 

 
Juridiske konsekvenser  
Kommunen er jf. statens Vand og Naturplaner forpligtet til at lave indsatser for arter 

og naturtyper indenfor EU Natura2000-områder. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Brønderslev og Frederikshavn kommuner bidrager med medarbejderressourcer og 

finansiering af en mindre konsulentydelse svarende til i alt  50.000 kr.og 

Naturstyrelsen har givet tilsagn om et bidrag på . 400.000 kr. til gennemførelse af 

projektet. Den samlede projektsum er således kr. 450.000 kr. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8614 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 
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35. Orienteringssag - Politianmeldelser 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

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

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Funktionelt sammenhængende overdrev på ejendommen R øllenvej 

28, Sæby af 8. oktober 2012  

LandboNord har på vegne af ejeren påklaget kommunens afgørelse af 19. 

maj 2011, hvori der er truffet afgørelse om, at overdrevsarealerne er 

beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på den omhandlede ejendom. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommune 

afgørelse. Nævnet afviser yderligere at realitetsbehandle klagen 

efter husdyrbrugloven. 

  

• Dispensation fra Lokalplan nr. SKA.221-L til etable ring af 

autocamperplads på Råbjerg Mile Camping af 12. okto ber 2012  

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

hvori der er meddelt dispensation fra bestemmelse i Lokalplan nr. 

SKA.221-L til etablering af en autocamperplads på Råbjerg Mile Camping, 

Kandestedvej 55. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen. 

Afvisningen skyldes, at klagefristen er overskredet. 

  

• Udvidelse af minkproduktion på ejendommen Kobberhol mvej 16, 

Østervrå af 18. oktober 2012  

Det Økologiske Råd har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. 

december 2009, hvori der er meddelt tilladelse til udvidelse af 

minkproduktionen på ejendommen Kobberholmvej 16, Østervrå. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommune 

afgørelse med tilføjelse af yderligere vilkår 

• Udvidelse af minkproduktion på ejendommen Mejlinggå rdsvej 4, 

Frederikshavn af 19. oktober 2012  

Det Økologiske Råd har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

24. december 2009, hvori der er meddelt tilladelse til udvidelse af 

minkproduktionen på ejendommen Mejlinggårdsvej 4, Frederikshavn. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommune 

afgørelse med tilføjelse af yderligere vilkår 

• Udvidelse af minkproduktion på ejendommen Nørtvedve j 7, Strandby 

af 25. oktober 2012  

Det Økologiske Råd har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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11. august 2010, hvori Nørtvedvej 7, Strandby. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommune 

afgørelse med tilføjelse af yderligere vilkår 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Til efterretning. 
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37. Efterretningssag - Tilbageflytning af sommerhus  

Solsbækvej 233, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2012 principielt at 

tillade tilbageflytning af ovennævnte sommerhus ind på det bagvedliggende 

kommunale areal. 

Pågældende areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. 

  

Naturstyrelsen har nu behandlet ansøgningen og meddelt afslag på ansøgning om 

dispensation til flytning af eksisterende sommerhus i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 65 stk.1 jf. § 15. 

  

Kopi af afgørelsen vedlægges. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2 012 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandling af punktet. 

  

Til efterretning. 

 
Bilag  

Afslag til flytning af sommerhus indenfor naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje på Solabækvej 

233, Sæby.pdf (dok.nr.115359/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6237 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

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

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


