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1. For-offentlighedsfase vindmøller i Gårdbo Sø Ålb æk 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde tirsdag den 12. juni 2012, at der skal 

igangsættes planlægning for opstilling af vindmøller i Gårdbo Sø. 

  

Som et led i planprocessen gennemføres en foroffentlighedsfase, hvor borgere og 

myndigheder m.m. inviteres til at deltage i debatten og indsende forslag og ideer til 

den videre proces. 

  

Til foroffentlighedsfasen er der udarbejdet et debatoplæg, der beskriver projektet 

med opstilling af op til 11 vindmøller med en totalhøjde på op til 140 m. 

Debatperioden planlægges gennemført fra den 9. januar til den 6. februar 2013. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Debatoplægget sendes i for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 9. 

januar til onsdag den 6. februar 2013 

2. Frederikshavn Kommune afholder borgermøde i uge 3 i forbindelse med 

for-offentlighedsfasen. Dato for borgermødet fastlægges på mødet 

3. Ud fra de indkomne forslag og ideer i for-offentlighedsfasen tages der 

efterfølgende politisk stilling til fortsættelse af planprocessen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen – med afholdelse af borgermøde den 17.1.2013. 

  

Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen, men 

ønsker området friholdt for vindmøller med henblik på gendannelse som søområde. 

 
Bilag  

Debatoplæg til foroffentlighedsfase - PMU 04.12.2012 (dok.nr.139456/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3149 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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2. For-offentlighedsfase vindmøller ved Kvissel Bræ nding 

 

Sagsfremstilling  

Planlægningen for 3 vindmøller ved Kvissel Brænding har været i for- 

offentlighedsfase i perioden 29.august 2012 til 26.september 2012. Debatoplægget 

blev sendt til relevante myndigheder, interesseorganisationer m.v. samt alle ejere, 

lejere og virksomheder i en radius af 1.700 m fra de planlagte vindmøller. De 1.700 

m er valgt, da denne radius omfatter husstande i randen af de berørte byer Elling, 

Øster Holmen, Kvissel og Ravnshøj, som ligger med indkig til de ansøgte 

vindmøller. Det kan ikke udelukkes, at flere husstande end de udvalgte, vil få indkig 

til vindmøllerne og da det samtidig ikke er hele byer, der omfattes af denne afstand, 

sendes der supplerende brev til de relevante borgerforeninger i de nævnte byer. 

Det er desuden disse byer, der har været nævnt i forbindelse med information 

vedrørende. temaplanlægningen for vindmøller i Frederikshavn Kommune.  

  
Center for Teknik og Miljø har modtaget kommentarerne, der ses i vedlagte 

indsigelsesnotat.  

  

På det vedlagte kortbilag er adresserne for de indkomne bemærkninger markerede. 

Der er sammenfald mellem en del underskrifter og indsendte afkrydsningsskemaer. 

I de tilfælde er der, på kortbilaget, kun sat én markering på ejendommen. 

Det kan desuden oplyses, at der er modtaget indsigelse fra en matrikel uden 

husstand og fra en adresse tilhørende DSB. 

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

1. planprocessen for det ansøgte projekt med 3 vindmøller i Kvissel Brænding 

fortsættes med udarbejdelse af planforslag, miljøvurdering og VVM 

2. de indkomne kommentarer besvares og behandles som angivet i 

indsigelsesnotatet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et enigt udvalg ønsker byrådets stillingtagen til den videre planproces. 

 
Bilag  

Oversigtkort, for-offentlighedsfase Kvissel Brænding rev..pdf (dok.nr.139980/12) 

136859-12_v1_Indsigelsesnotat til for offentlighedsfasen, vindmøller ved Kvissel 

Brænding.pdf (dok.nr.140733/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/311 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU 
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3. For-offentlighedsfasen for vindmøller ved Tamhol t, syd for 

Understed 

 

Sagsfremstilling  

Planlægningen for 5 vindmøller ved Tamholt, syd for Understed, har været i for-

offentlighedsfasen i perioden 29. august til 26. sepotember 2012. Debatoplægget 

blev sendt til diverse interesseorganisationer m.v. samt alle naboer i en radius af 

1600 m fra de planlagte vindmøller. Den valgte radius var begrundet med, at alle 

borgere, der hidtil havde vist interesse, fik debatoplægget tilsendt og hele 

Understed by fik debatoplægget tilsendt. En større radius blev ikke vurderet 

relevant på grund af Sæbygård Skov mod sydøst og det faldende terræn nord for 

Understed. 

  

Center for Teknik og Miljø har modtaget kommentarerne, der ses i vedlagte 

indsigelsesnotat. En protestgruppe mod vindmøllerne har lavet en 

underskriftsindsamling, som blev afleveret til borgmesteren den 26. september 

2012. I vedlagte bilag ses et kortudsnit, hvor bopælen for underskriverne inden for 

kommunen er markeret. 

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

projektet med de 5 vindmøller i Tamholt fortsættes og de indkomne kommentarer 

besvares som angivet i indsigelsesnotatet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Taget af dagsorden med baggrund i henvendelse fra ansøger, som har valgt at 

trække ansøgningen tilbage. 

 
Bilag  

Indsigelsesnotat.docx (dok.nr.118873/12) 

Oversigt over underskrifter, Tamholt2.pdf (dok.nr.140018/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/7327 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU 
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4. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Østkys tvejen, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling  

  

Frederikshavn Byråd vedtog på møde onsdag den 21. december 2011 

vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune. I vindmølletemaplanen er der 

udlagt 5 områder til vindmøller, der alle kan indeholde mindst 3 stk. vindmøller med 

en totalhøjde på 125-150 m. Det ene af disse områder er placeret ved Østkystvejen 

syd for Sæby op ad et eksisterende vindmølleområde. 

  

Center for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om igangsætning af konkret 

planlægning for vindmøller op ad vindmølleområdet ved Østkystvejen. 

Ansøgningen omhandler opstilling af to stk. 2,0 MW vindmøller med en totalhøjde 

på 107 m. Vindmøllerne ønskes opstillet i kombination med to eksisterende 

vindmøller af samme type og størrelse, som blev opstillet i december 2011. 

Området er ikke en del af vindmølletemaplanen. 

  

Det ansøgte er i strid med vindmølletemaplanens retningslinjer omkring totalhøjde 

på vindmøller, i det der i udlagte vindmølleområder kan opstilles vindmøller med en 

totalhøjde på minimum 125 m og op til 150 m. 

Ansøger er vidende om områdets nærhed til det udlagte område til vindmøller ved 

Østkystvejen og har derfor i sin ansøgning beskrevet sammenhængen mellem de 

to områder. Ansøger forestiller sig på sigt opstillet 4 stk. 3,0 MW vindmøller med en 

totalhøjde på 150 m i det udlagte område til vindmøller ved Østkystvejen. 

Plan- og Miljøudvalget prioriterer opstilling af vindmøller i de udlagte 

vindmølleområder. 

Centrets vurdering af projektet  

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

igangsættes konkret samlet planlægning for området, som tillader opstilling af 4 

møller på 107 m i delområde 1 og i delområde 2 tillades opstillet møller som 

angivet i temaplanen. 

Den aktuelle vindmølleplan for opstilling af 3 vindmøller aflyses.  

For udnyttelse af delområde 2 vil der stilles blive krav om fjernelse af de 6 

eksisterende vindmøller. Det er en forudsætning i det videre arbejde at de 4 

vindmøller på 107 m ikke forhindre en udnyttelse af delområde 2.  

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

1. der igangsættes en samlet detaljeret planlægning for opstilling af 

vindmøller i området ved Østkystvejen. Planlægningen skal muliggøre 

opstilling af 4 stk. vindmøller med totalhøjde på 150 m og 4 stk. vindmøller 

med totalhøjde på 107 

2. den aktuelle vindmølleplan for opstilling af 3 vindmøller aflyses 

3. for udnyttelse af delområde 2 vil der stilles blive krav om fjernelse af de 6 

eksisterende vindmøller. Det er en forudsætning i det videre arbejde at de 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4722 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU 
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4 vindmøller på 107 m ikke forhindre en udnyttelse af delområde 2 

4. ansøger forestår udarbejdelse af plangrundlag, indeholdende lokalplan og 

VVM. Kommunen er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplantillæg og 

miljøvurdering 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 
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5. Forslag til lokalplan SKA.C.03.02.01 Sct. Lauren tii Vej 54, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 10. januar 2012 

om nedlæggelse af påbud efter § 14 i lov om planlægning med henblik på at hindre 

indretning af hotelvirksomhed i den kommercielle del af kulturhus Kappelborg 

foreligger der nu et lokalplanforslag som opfølgning påbuddet. 

  

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen Sct. Laurentii Vej 54, der udgør den 

kommercielle del af kulturhus Kappelborg. 

  

Lokalplanforslaget har til formål at hindre indretning af hotelvirksomhed og 

ferielejligheder inden for området og at fastlægge områdets anvendelse i 

overensstemmelse med tinglyst deklaration vedrørende grundejerforeningen 

Kappelborg, samt at sikre opretholdelse af den eksisterende bevaringsværdige 

bygning inden for området. 

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

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

miljøvurdering af forslaget. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.C.03.02.01 

udsendes i offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Pia Karlsen og Paul Rode Andersen ønsker at den østvendte facade friholdes for 

markiser og fritstående effekter.  

 
Bilag  

LPforslagSKA.C.03.02.01.pdf (dok.nr.138979/12) 

Gl. dagsordentekst.pdf (dok.nr.129114/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8382 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Ændring af planbestemmelser for boligområde ved Fladen 

Grund/Silvervej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af ovennævnte boligområde ved Fladen Grund anmoder med baggrund i den 

godkendte ”Masterplan for Skagen” om, at den nuværende anvendelsesstatus 

”helårsboliger” ændres til boligformål. 

  

Området er naturligt sammenhængende med Strandklit, da det mod syd adskilles 

fra ”Bankekvarteret” af en grøn landskabskile. 

  

I lyset af de seneste års befolkningsudvikling i Skagen, er markedet for 

helårsboliger vigende. Med status som ”boligformål” vil det være attraktivt for 

eksempelvis feriefonde at investere i huse i Skagen. 

Erfaringsmæssigt er feriefondshuse udlejet store dele af året, også udenfor 

højsæsonen. Det vil have stor betydning for butikker såvel som håndværks- og 

servicevirksomheder i Skagen. 

  

Boligområdet ved Fladen Grund er beliggende i kommuneplanens område 

SKA.B.06.10 og omfattet af lokalplan SKA.B.06.01.01.  

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

lav og tæt-lav bebyggelse.  

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

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

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

kun foretages efter tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Plan- og Miljøudvalget har i mødet den 6. november 2012 drøftet opfølgning af 

Masterplan Skagen for så vidt fokusområde Bolig og bomiljø. Udvalget besluttede, 

at sagen genoptages efter dialog med masterplangruppen. 

Dette skulle dog ikke være til hinder for behandling af enkeltprojekter. 

  

Boligområdet ved Fladen Grund/Silvervej opfattes ikke som en del af 

”Bankekvarteret”, der er et af Skagens helårsboligområder. Det opfattes mere som 

en del af nybyggerområdet på Skagen Nordstrand. 

  

På den baggrund vurderer Center for Teknik- og Miljø, at området indgår i 

Masterplan Skagen og kan ændre status ved udarbejdelse af tillæg til gældende 

lokalplan, der alene har til formål at ændre anvendelsesbestemmelsen fra 

helårsbeboelse til boligformål.  

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7008 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes 

supplerende planlægning for boligområdet ved Fladen Grund/Silvervej, konkret 

tillæg til gældende lokalplan med henblik på, at anvendelsesbestemmelsen ændres 

fra helårsbeboelse til boligformål. 

Ansøger forestår udarbejdelse af det supplerende plangrundlag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.133040/12) 

Ansøgning med kortbilag.pdf (dok.nr.107533/12) 
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7. Ny planlægning for riffelbane, Dyrhedenvej 16, S æby 

 

Sagsfremstilling  

Jagtcenter Nord forespørger om mulighed for, at anlægge en riffelbane på 

jagtcenterets areal på Dyrhedenvej 16, Sæby. Arealet ejes af jagtforeningen. 

Riffelbanen tænkes anlagt i områdets vestlige del, i en længde af 200 m. Formålet 

er at give mulighed for, at indskyde sin jagtriffel på afstandene 100 og 200 m med 

henblik på jagt eller konkurrence. Jagtcenteret har tidligere benyttet militærets 

baner, som i dag har støjproblemer. 

  

Sagen blev behandlet på møde i Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011, hvor 

det besluttedes at sagen sendes i foroffentlighed og der er modtaget bemærkninger 

fra 4 omkringboende. Bemærkningerne kan ses i vedlagte  høringsnotat. 

  

De primære indsigelser mod en ny riffelbane vedrører bekymring for øgede 

støjgener og en enkelt bemærker, at høje støjvolde vil ødelægge naturen.  

  

Det er Centerets vurdering, at der er et behov for etablering af en riffelbane og at 

det er hensigtsmæssigt at placere en ny riffelbane i forbindelse med et 

eksisterende skydebaneanlæg. Med hensyn til støjgener er det Centerets 

vurdering, at etableringen og ibrugtagningen af en riffelbane vil forudsætte en 

miljøgodkendelse som vil regulere og begrænse genevirkningerne overfor 

naboerne.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Området er i jf. Kommuneplan 2009 udlagt til flugtskydningsbane og lokalplanlagt i 

1986 ved lokalplan nr. 4.42.1 for en flugtskydningsbane ved Dyrheden skov. Center 

for Teknik og Miljø vurderer, at etableringen af en riffelbane vil kræve udarbejdelse 

af en ny lokalplan for riffelbanen og tilhørende anlæg.  

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

tilladelse til igangsætning af ny planlægning og at ansøger forestår udarbejdelse af 

den ændrede planlægning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

- Dyrheden Riffelbane foto 231112LL 005.jpg (dok.nr.138354/12) 

- Dyrheden Riffelbane foto 231112LL 004.jpg (dok.nr.138352/12) 

Debatfolder Skydebane Jagtcenter Nord 110912 (2).pdf (dok.nr.96888/12) 

Høringsnotat. Foroffentlighed Planlægning for riffelbane Dyrheden 16, Sæby.pdf (dok.nr.140470/12) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.140824/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2869 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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8. Ændret anvendelse af ejendommen Industrivej 19, Vangen, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Potentiel køber af ovennævnte ejendom ønsker principiel stillingtagen til ændret 

anvendelse, idet der påtænkes opført 2 udstillingssommerhuse i forbindelse med 

købers virksomhed på Industrivej 11. 

  

Sommerhusene forventes at blive på ca. 100 m2 og forventes udskiftet hver 3.-5.år. 

  

Køber anfører, at der kunne etableres en naturlig sammenhæng mellem 

ejendommen Industrivej 11 og 19, der grænser op til hinanden. Alle bygninger på 

Industrivej 19 forventes nedrevet. 

  

Sommerhusfirmaet har en tilsvarende udstilling i Middelfart og har sidste år 

erhvervet en grund i Roskilde til samme formål. De mangler således et sted på 

”hjemmebanen”, hvor sommerhusene kan vises. Hidtil er der bygget udstillingshuse 

i sommerhusområderne, men udvikling går den vej, at fremvisning foregår fra faste 

udstillingssteder. 

  

Ejendommen Industrivej 19 har et areal på 3431 m2 og er en beboelsesejendom 

med et ældre hus på 118 m2, heraf 88 m2 beboelse og 3 mindre udhuse. Det ene 

udhus er jf. Kulturstyrelsen bevaringsværdig med bevaringsværdien 3.  

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan 09.03.02 Vangen Erhverv og beliggende i 

planens delområde C, der er landzone og forbeholdt til beplantningsområde.  

  

Ejendommen er beliggende i kystnærhedszonen og indenfor 

naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinje samt omfattet af vejbyggelinje langs 

E45. 

 
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 efter tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen Industrivej 19 er beliggende i den del af Vangen erhvervsområde, der 

påtænkes fastholdt i landzone og kun udnyttet til afskærmende beplantning langs 

hovedlandevejen. 

Pågældende ejendom er bebygget. Øvrige arealer i dette landzonebælte ligger hen 

primært som ubebyggede græsarealer. 

  

Tilsvarende beliggende areal syd for erhvervsområdet er gennem ny lokalplan 

overført til byzone med henblik på parkeringsformål i forbindelse med bestående 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9740 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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virksomhed. 

  

I forbindelse med Nordjyllands Amts behandling af et tidligere lokalplanforslag for 

erhvervsområdet 09.03.01 fremkom der fra Amtets side bemærkning om, at 

beplantningsbæltet langs hovedlandevejen må betragtes som ”bytilbehør”, og som 

sådant principielt bør inddrages i byzone.  

På trods af denne anbefaling besluttede Frederikshavn Byråd både ved vedtagelse 

af lokalplan 09.03.01 og 09.03.02 at fastholde beplantningsbæltet i landzone. 

  

Arealet er beliggende i kystnærhedszonen, der som hovedregel skal friholdes for 

byudvikling. Det er dog fagcenterets opfattelse, at med arealet beliggenhed på 

vestsiden af E45 og en integreret del af erhvervsområdet er det ikke afgørende, om 

dette areal inddrages i erhvervsområdet. 

  

Med hensyn til naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinje omkring Klattrup 

skov, vurderes bebyggelse på arealet langs E45 ikke afgørende, da hele 

erhvervsområdet er beliggende nærmere skoven.   

  

Vejcenter Nordjylland udtaler, at de vil se med lempe på bebyggelse indenfor 

vejbyggelinjen, hvis der friholdes et bælte på ca. 15 meter langs hovedlandevejen. 

  

Da ejendommen i dag er bebygget, vurderes der trods kystnær beliggenhed mv. 

grundlag for at søge at overføre arealet til byzone med henblik på opførelse af 

udstillingssommerhuse. Udstillingssommerhuse vil ikke kunne realiseres gennem 

landzonetilladelse, da det vil være klart i strid med princippet i gældende lokalplan. 

  

Det bør overvejes hvorvidt hele landzonearealet fra Øksnebjergvej i nord til 

byzonegrænsen i syd bør overføres til byzone. Det tilsvarende areal nord for 

Øksnebjergvej indgår delvis som del af transportcenteret og evt. anden zonestatus 

her vil intet ændre.  

  

Fagcenteret vil anbefale, at der tages kontakt med Naturstyrelsen for evt. 

forhåndstilkendegivelse herfra til overførsel af landzonearealet fra Øksnebjergvej i 

nord til byzonegrænsen til byzone og inddrage dette i erhvervsområdet gennem ny 

planlægning.  

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

vestsiden af E45 fra Øksnebjergvej i nord til byzonegrænsen søges overført til 

byzone gennem ny planlægning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort.pdf (dok.nr.133193/12) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.133190/12) 
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Kort med zonestatus.pdf (dok.nr.133201/12) 
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9. Etablering af nødudgang i kulturhus Kappelborg i  Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Brandmyndigheden har stillet krav om, at Kulturhus Kappelborg i Skagen etablerer 

en nødudgang fra den store sal direkte til Chr. d. Xs vej, som betingelse for at 

anvende salen til større arrangementer. 

  

Bygning 2 til Kulturhus Kappelborg er udpeget som bevaringsværdige med en 

bevaringsværdi på 2. Bygningen er omfattet af lokalplan SKA.200.C1, hvorefter 

vinduer og døre som hoveprincip skal anbringes takfast eller rytmisk i facaden, og 

udføres i træ og behandles med dækkende maling i hvid, grøn eller blå. Vinduer og 

døre skal være med koblede rammer med ét lags glas i den yderste ramme. 

  

Nye vinduer og døre skal tillige placeres i overensstemmelse med husets stil og 

traditionel byggeskik. 

  

Fagcenteret for Teknik og Miljø har foreslået en løsning, hvor ét af de eksisterende 

vinduer forlænges til terræn med samme udformning og i samme materialer, og at 

der i denne forlængelse etableres den nødvendige nødudgang. Kulturhus 

Kappelborg har accepteret denne løsning. 

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

meddeles tilladelse til etablering af nødudgangen i den foreslåede udformning. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Facade før og efter.pdf (dok.nr.141107/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11567 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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10. 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 m 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 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Udvalgsmedlem Jens Hedegaard Kristensen har anmodet om, at få genoptaget 

sag pkt. 5 fra PMU dagsordenen af 6. november 2012, angående 

Husstandsvindmølle Rugholmen 29, Dybvad, på førstkommende PMU møde den 4. 

december 2012. 

  

Til grund for anmodningen ligger, at jeg er af den opfattelse, at sagen ikke er afgjort 

på et oplyst grundlag. Ifølge Kommuneplanen skal vindmølletårne, som 

udgangspunkt udføres som rørtårne. Altså ikke et fast pålæg. Ligeledes er sagen 

sendt ud i naboorientering, som en gittermast, hvilket har givet anledning til,  at 

både naboer og ansøger, har fået den opfattelse, at det her ikke var et spørgsmål 

om tårnets konstruktion, men om placering og højde. 

Konkret skal vindmøllen levere strøm til et jordvarmeanlæg på ejendommen. Det er 

netop denne form for udnyttelse af energi tiltag Kommunen efterlyser. Derfor 

hjemler en hensigtserklæring om en gittermast eller ej, der for øvrigt er fint 

indpasset i landskabet, ikke adgang til at give ansøger et afslag på en så energi 

rigtig løsning. Sagen er i undertegnedes optik af principiel karakter for den videre 

energiplanlægning i Kommunen. 

Jens Hedegård Kristensen skal foreslå, at der i den givne sag gives en 

dispensationen og at der samtidig tages initiativ til ændring af Kommuneplanen på 

det pågældende område. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag til 
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at husstandsvindmøllen opføres i gittermastkonstruktion, men at ansøgte placering 

kan godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et flertal ønsker undtagelsesvis at tillade det ansøgte – med baggrund i 

sagsforløbet. 

  

Pia Karlsen titræder indstillingen. 

 
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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11. Handleplan for rottebekæmpelse 

 

Sagsfremstilling  

Kommunen er forpligtet til inden 1. januar 2013 at udarbejde en handlingsplan for 

forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Forpligtelsen, samt en oversigt over, hvad 

handlingsplanen skal indeholde, fremgår af Bekendtgørelse om forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter. 

  

De overordnede principper for udarbejdelsen af handlingsplanen har været forelagt 

Plan og Miljøudvalget den 9. oktober 2012. 

  

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en handlingsplan, der 

vedlægges som bilag. 

  

Handlingsplanens overordnede mål for Frederikshavn Kommune er, at 

1.     sikre en effektiv rottebekæmpelse i kommunen, herunder at 

2.     Udføre rottebekæmpelse ved kampagner og anmeldelser i henhold til 

bekendtgørelsen, samt  

3.     Kvalificere kommunens viden om, hvordan forebyggelse og bekæmpelse af 

rotter kan effektiviseres. 

Med udgangspunkt i disse mål er der opstillet en række succeskriterier for 

rottebekæmpelsen, som den kommende tids arbejde på rottebekæmpelsesområdet 

vil tage udgangspunkt i. 

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

vedlagte handlingsplan 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Handlingsplan for rotter 2012 (dok.nr.135902/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/460 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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12. Genoptagelse Takster 2013 - Renovationstakst, m iljø- og 

genbrugsgebyr 

 

Sagsfremstilling  

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer 

ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

  

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. 

miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er 

det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede 

specifikationskrav til de enkelte ordninger.  

  

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for 

kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som 

helhed, der var underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, mens det nu er de enkelte 

affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.  

  

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S’s køb af AVØ A/S den 31. 

december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og 

Frederikshavn Forsyning A/S/AVØ A/S, der sikrer, at byrådets ansvar for 

fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet iagttages. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af 

forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber i 

koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget til 

kommunen for 2013, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen - 

november/december 2012. 

  

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår 

administrationen i Center for Teknik og Miljø, at kommunen fastholder taksterne 

uændret i 2013. 

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2013  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ A/S’s takstblad for år 2013 

afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ. 

  

Renovationstaksten 2013  

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. 

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6442 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ A/S’s administration. 

  

For 2013 foreslås følgende renovationstakster 

            

  Takster  2013 Takster 2012 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus 545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2013 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2013 Gebyr 2012 

Lejligheder/helårsboliger 900  900 

Sommerhuse / værelser  650  650 

        

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne  

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang 

til genbrugspladserne.  

I 2012 etablerede AVØ A/S i samarbejde med kommunen en ny ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet som 

en abonnementsordning hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på 

genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, 

skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden 

tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne. 

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store 

mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.  
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Ordningen fortsætter uændret i 2013 

  Gebyr 2013 Gebyr 2012 

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 633 

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 1.567 

Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)  4.700 3.133 

  

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

AVØ A/S indførte først adgangskortet 1. maj 2012, hvorfor de foreslåede takster i 

2012 blev reguleret, så gebyret på adgangskort tilsvarer adgang på 

genbrugspladserne i 8 måneder. Gebyret for 2013 gælder hele kalenderåret 

  

Gebyr for administration  

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 61, til dækning af 

kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger 

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder: 

·       De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel 

·       Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata 

·       Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse 

·       Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af 

affald fra virksomheder  

  

  Gebyr 2013 Gebyr 2012, 8 mdr. 

Grundgebyr administration - erhverv   300  300 

  

Gebyret er ekskl. moms. 

  

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1.   nærværende forslag for 2013 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

2.   nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og 

gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

byrådets godkendelse.  

3.   kommunens godkendelse af AVØ A/S’s takstblad for år 2013, afventer 

endelig budget fra Frederikshavn Forsyning A/S/AVØ A/S 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012 

Anbefales. 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 19. september 2012 

Godkendt. 

   

Supplerende sagsfremstilling  

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 27. november 2012 godkendt AVØ A/S’s 

driftsbudget og takstblad for 2013. AVØ A/S fremsender på den baggrund taksterne 

til byrådets godkendelse. 

  

AVØ A/S foreslår, at den nuværende renovationsordning udvides med en 140 l 

container med henholdsvis uge og 14. dags tømning.   

  

Bemærkningerne fra bestyrelsen for AVØ A/S vil blive fremlagt på mødet. 

  

Renovationstaksten 2013  

Udgifterne til AVØ A/S er for 2013 stort set uændret i forhold til 2012.  

For 2013 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S´s budget. 

Taksterne er reguleret for enkelt større container ordninger og der er fastsat takst 

for ny ordning med 140 l container 

  

  Takster  2013 Takster 2012  

Sæk/uge 920 920 

Sæk/sommerhus 520 520 

Sæk 14. dag 550 550 

140 l cont./uge 1145  
240 l cont./uge 1665 1665 

140 l cont./ 14. dag 660  
240 l cont./ 14. dag 920 920 

400 l cont./ uge 2310 2310 

400 l cont./14. dag 1150 1300 

600 l cont./uge 2950 2786 

600 l cont./14. dag 1450 1570 

800 l cont./uge 3400 3480 

800 l cont./14. dag 1800 1850 

Molok pr. tømning 570 570 

Takst for ændring 100 100 

Ekstrasække 24 23 

  

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering.  

  

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering 
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og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. I de gamle ejerkommuner har 

der kun i beskedent omfang været foretaget opsparing til retablering, hvorfor 

omkostningerne hertil må opkræves fremadrettet. Omkostningerne hertil indgår i 

beregningen af Miljø- og genbrugsafgiften, der fordeles på de registrerede 

boliger/sommerhuse i Kommunen. 

  

Behandlingsomkostningerne for perkolatet fra deponeringsanlæggene er vokset 

betydeligt de senere år, hvorfor de nuværende gebyrer for 2012 ikke dækker 

omkostningerne. Underskuddet finansieres af opsparede midler.  For at undgå en 

større takststigning, når de opsparede midler er brugt, foreslås en mindre stigning 

af miljø- og genbrugsgebyret. 

  

For 2013 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2013 Gebyr 2012 

Lejligheder/helårsboliger 950  900 

Sommerhuse / værelser  700  650 

        

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

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

1. nærværende reviderede forslag til renovationstakster for 2013, anbefales til 

Økonomiudvalget og byrådets godkendelse. 

2. takstblad fra AVØ A/S for 2013, anbefales til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

  

AVØ tilskrives at forslag til takster fremover skal tilsendes Frederikshavn Kommune 

til udvalgsbehandling i august måned. 

  

 
Bilag  

AVØ - Takstblad for 2013 (dok.nr.135163/12) 
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13. Bygge- og anlægstilladelse til to vandindvindin gsboringer 

ved Ovnstrupvej 6, Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har den 17. oktober 2012 givet tilladelse til 2 

vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6. Boringerne skal etableres i forbindelse 

med, at der søges om tilladelse til efterforskningsboring for skifergas. 

  

Centret har modtaget 2 klager over tilladelsen. Klagerne er fra henholdsvis 

Blåkildevej 14 og 22. Begge klagere, der indvinder drikkevand fra egen 

vandforsyning, er bekymrede for ejendommenes drikkevand. 

  

Når en vandindvindingstilladelse påklages, må bygge- og anlægsarbejder som 

udgangspunkt ikke påbegyndes før klagesagen er afgjort. Bygge- og 

anlægsarbejder betyder i forhold til den påklagede tilladelse brøndborerens 

etablering af de to boringer. 

  

Kommunen kan imidlertid, jf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, 

give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, hvis det kan vurderes: 

  

·         at det er af væsentlig betydning at anlægget gennemføres hurtigt og 

·         at Kommunalbestyrelsen finder anlægget ubetænkeligt 

  

Alternativt kan man anmode Natur- og Miljøklagenævnet om at træffe beslutning 

om at bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes. Denne beslutning træffes under 

Natur- og Miljøklagenævnets klagesagsbehandling. 

  

Ansøger oplyser, at man gerne vil udføre vandboringerne i første kvartal af 2013, 

for at tidsplanen for den øvrige del af projektet omkring skifergasefterforskning kan 

følges.  

Centret har lavet en vurdering af de to ovennævnte forhold. Det vurderes, at 

Frederikshavn Kommune kan give tilladelse til påbegyndelse af bygge- og 

anlægsarbejder, dvs. at ansøger kan påbegynde anlæg af de to boringer. 

I forbindelse med at klagen indsendes til behandling, gøres Natur- og 

Miljøklagenævnet opmærksom på, at denne tilladelse er givet. 

Baggrund for vurderingen  

Ansøger oplyser, at de to boringer ønskes etableret på et tidligt tidspunkt i 

projektforløbet for at kortlægge geologien af de øvre jordlag i forbindelse med 

udarbejdelse af boreprogrammet for efterforskningsboringen fx. undersøgelse af 

beliggenheden af toppen af de geologiske kalklag, der har stor betydning for 

efterforskningsbrøndens tekniske design. 

Boringerne vil endvidere kunne afklare hvorvidt der findes et vandførende lag på 

toppen af kalken. Dette lag vil sandsynligvis indeholde saltholdigt vand, som 

således ikke er af drikkevands-interesse, men kan være anvendeligt til andre 

formål i forbindelse med projektet. Der skal bruges tid på at udføre en række 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7419 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU 
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analyser som skal være klar inden den endelige planlægning for 

efterforskningsboringen finder sted. 

Boringerne vil således levere oplysninger til brug for etablering af en 

efterforskningsboring. Hvis ikke tilladelsen kan udnyttes i første kvartal 2013, kan 

det få konsekvenser for tidsplanen for den øvrige del af projektet. Hvis der ikke 

bliver behov for boringerne, er der krav om at boringerne efterfølgende skal sløjfes. 

Centret har lavet en vurdering af mulige påvirkninger af grundvandsstanden i 

området ved etablering af de to boringer. Det er vurderet, at påvirkningen af 

grundvandsspejlet vil være på under 2 cm i en afstand på 50 meter fra boringerne. 

Der vil ikke være væsentlig påvirkning af nærliggende natur, vandløb og 

vandindvindinger. Der vil være en minimal påvirkning af grundvandsstanden i en 

afstand på 500 – 600 m fra indvindingsboringerne, hvis tilladelsen udnyttes fuldt ud. 

Klagernes vandindvindinger er beliggende 900-1000 meter fra 

indvindingsboringerne. Centret finder det ubetænkeligt at anlægge de to boringer. 

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

til at påbegynde etablering af de to vandindvindingsboringer. Natur- og 

Miljøklagenævnet meddeles at denne tilladelse er givet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen og ønsker samtidig sagen fremsendt til byrådets 

orientering. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen og ønsker sagen udsat til at 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i de nævnte klagesager. 

  

Paul Rode Andersen begærer sagen til afgørelse i Byrådet. 
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14. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalpla n på 

ejendommen Danmarksgade 20 A, Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 25. maj 2012 en ansøgning om inddragelse 

af atriumgård til butik på ejendommen. Atriumgårdens areal andrager ca. 25 m2 og 

ønskes inddraget og tillægges eksisterende cykelbutik i baghusbebyggelsen. Den 

eksisterende butik strækker sig fra forhuset og ud i baghusbebyggelsen hvor 

atriumgården forefindes som indelukket baggårdsareal. Der er således tale om et 

udfyldningsbyggeri der ikke kan ses fra nabobebyggelsernes terrænarealer, men 

alene fra den højere forhusbebyggelse mod gaden. 

  

En gennemførelse af projektet forudsætter flere dispensationer fra gældende 

lokalplanbestemmelserne. 

  

Sagen blev den 11. september 2012 udsendt i naboorientering til ialt 30 naboer og 

beboere – der indgik imidlertid ingen bemærkninger til høringen.   

  

Plangrundlag  

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser FRE.BC.15.08 

udlagt til centerområde – herunder til bolig-  og centerformål. Herudover er 

ejendommen omfattet af lokalplan FRE.15.01.09 (byfornyelseslokalplan)  

  

Dispensation fra gældende lokalplanen  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 

FRE 15.01.09. 

  

Herudover ansøges der om følgende forhold  

  

•         Jf. punkt 7.1 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke 

overstige 120 og for området som helhed 110 

•         Ejendommens aktuelle bebyggelsesprocent er 167 og øges ved 

butiksudvidelsen til 171 % 

•         Jf. pkt. 7.2 må bebyggelse kun placeres inden for de på bilag 2 viste 

byggefelter  

•         Den ansøgte udvidelse er i strid med lokalplanens angivne byggefelter.  

   

Herudover udløser arealudvidelsen jf. lokalplanens pkt. 5 en p- plads for hver 30 

m2 butiksareal Den aktuelle butiksudvidelse på 25 m2 udløser således ingen 

yderligere p-pladskrav.  

  

Der ansøges samtidig om afvigelse fra BR 10 Kap. 3.4.2. stk. 1 der fastsætter 

loftshøjde til min 2,5 m for arbejdsrum – der ønskes en loftshøjde på 2,12 m på 

baggrund af baghusbebyggelsens eksisterende loftshøjder. 

 
Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4572 

 Forvaltning: CTU 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

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

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelserne og de 

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

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. 

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

imødekommes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Byggeansøgning og tegninger -  (dok.nr.80696/12) 

Naboorientering  (dok.nr.132399/12) 
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15. Ansøgning om dispensation fra lokalplan til ude servering 

på ejendommen Sct Laurentii vej 67, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtag den 27. november 2012 en ansøgning om 

udeservering på ejendommen. Udeserveringen ønskes etableret på det angivne 

areal på kortbilaget og jf. ansøgningen vil der være tale om servering af the/kaffe, 

chokolade m.v. 

  

Plan- og miljøudvalget har senest den 9. oktober 2012 behandlet en sag på 

ejendommen og i denne forbindelse meddelt dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser om bebygget areal, m.v. Efter gennemført positiv naboorientering 

blev der den 8. november 2012 meddelt byggetilladelse til en tilbygning til 

eksisterende butik. 

  

Etableringen af en udeservering på ejendommen forudsætter dispensation fra 

gældende lokalplanbestemmelse. 

  

Forinden byggetilladelse kan meddeles, skal der gennemføres naboorientering hos 

de berørte naboer. 

  

Plangrundlag  

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

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

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

af lokalplan SKA.200.C1  

  

I henhold er lokalplanen er ejendommens hovedbygning optaget som 

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

bevaringsværdi på 3. 

  

Dispensation fra gældende lokalplanen  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 

SKA.200.C1. 

  

Herunder ansøges der om følgende forhold   

  

•         Jf. pkt. 3.4 må ” serveringssteder (cafeer, restaurationer, isbarer, 

pølsebarer o. lign ) med indendørs eller udendørs servering kun etableres 

på ejendommen som vist på kortbilag 6” 

       Den aktuelle ejendom er ikke medtaget på dette kortbilag 

Det bemærkes, at antallet af udeserveringssteder er begrænsede i lokalplanen og 

dette skyldes de  nabogener som indendørs og udendørs servering kan giver 

anledning til. I det aktuelle tilfælde ansøges om servering af smagsprøver for the, 

kaffe, chokolade m.v. og dette må vurderes at medføre begrænsede nabogener. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6781 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser  
I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

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

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelserne og de 

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

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. 

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

naboorientering og at centret bemyndiges til at meddele tilladelse til det ansøgte 

hvis der ikke er væsentlige bemærkninger fra naboer 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget skal godkende den endelige tilladelse. 

 
Bilag  

Ansøgning om udeservering på ejendommen - (dok.nr.140688/12) 

Situationsplan med bordopstilling - ude og inde -  (dok.nr.140922/12) 
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16. Principansøgning om nyt hus i 2 etager, Ægirsve j 10, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Ejer af Ægirsvej 10 har søgt om principgodkendelse af nyt enfamiliehus. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 13.05.02: Båder Bæk. Lokalplanen er fra 

1997 og området er siden fuldt udbygget, idet den aktuelle ejendom er den sidste, 

der ikke er bebygget.  

Lokalplanen har blandt andet til hensigt at udforme et boligområde med høj kvalitet 

og sin egen karakter og identitet og der er i planen fastsat præcise bestemmelser 

om bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden, som skal medvirke til 

at sikre områdets karakter.  

  

Nuværende ejer ønsker at opføre et nyt hus med ensidig taghældning. Huset vil 

mod vest fremstå i én etage, men mod øst er huset i 2 fulde etager og med 

terrasser i 1. sals niveau. 

  

Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen: 

-       § 4.1 som angiver, at bebyggelsen ikke må overstige 1½ etage med udnyttelig 

tagetage – her 2 fulde etager ind mod den øvrige del af lokalplanområdet. 

-       § 4.2 som fastsætter, at bebyggelsen skal placeres med facade eller gavl 2,5 m 

fra vejskel – her placeres bygningen ca. 15 m fra vejskel, da der er tale om en 

koteletgrund, og det ikke er muligt at placere bebyggelsen i den angivne 

afstand fra vej. 

-       § 5.1 som angiver, at bebyggelsen skal opføres med symmetrisk sadeltag – her 

byggeri med ensidig taghældning og uden synlig tagdækning mod øst. 

  

Lokalplanen har generelt været administreret restriktivt, men der er i enkelte 

tilfælde givet dispensation fra byggelinjen mod vej, hvor grundenes udformning ikke 

i rimelig grad har muliggjort anden placering af bebyggelsen. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

dispensationen ikke er i strid med principperne i planen herunder lokalplanens 

formål og anvendelse. Eventuel dispensation vil ikke kunne gives uden 

forudgående naboorientering jf. Planlovens § 20. Naboorientering er ikke 

gennemført. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Det er fagcenterets vurdering, at det ansøgte afviger væsentligt fra 

bebyggelsesprincipperne i området.  

Lokalplanens bestemmelser om bygningsudformning har blandt andet til formål at 

sikre en harmoni og ensartethed i bebyggelsen og et nyt hus med ensidig 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7883 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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taghældning og i 2 etager vil fremtræde væsentligt anderledes end den 

omkringliggende bebyggelse.  

Der vurderes samlet set at være tale om væsentlige dispensationer, hvor der ikke 

er særlige forhold, der kan begrunde en dispensation. 

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

byggeri i 2 etager. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

Jens Hedegaard Kristensen kan godkende det ansøgte, hvis der ved en 

nabohøring ikke fremkommer væsentlige indsigelser. 

 
Bilag  

Bilag 1 Oversigtskort (dok.nr.136407/12) 

Bilag 2 Ansøgning og principskitser (dok.nr.136411/12) 
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17. Genoptagelse - Renovering af bevaringsværdig by gning, 

Anchersvej 6, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

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

Anchersvej 6, Skagen. I forbindelse med renoveringen udskiftes eksisterende 

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

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

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

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

  

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

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

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

lokalplanen optaget som en bevaringsværdig villa og er desuden registreret i 

kommuneatlasset for Skagen med en bevaringsværdi på 4. 

  

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

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

ca. 3 m². 

  

Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 

SKA.244.B: 

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

af tagetagen med 2 pultkviste stiger bebyggelsesprocenten fra nuværende 

58 til ca. 59 

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

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

forbindelse med udskiftning af taget 

  

Ansøgningen har været i naboorientering ved omkringliggende naboer og 

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

  

Naboorienteringen har givet anledning til følgende bemærkninger fra naboer på 

Anchersvej 6A og Søndervej 34 (opsummering): 

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

• kvisten er for høj i forhold til lokalplanens krav 

• huset er meget højt og ligger tæt på skel 

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

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

  

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

til det ansøgte. 

  

Ansøger har som kommentar til de indkomne bemærkninger blandt andet fremført 

følgende synspunkter: 
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• at kvist mod vest udføres med sandblæst glas og rummet kun benyttes til 

kortvarigt ophold, hvorfor der kun vil være begrænset indblik 

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

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

bebyggelse på meget små grunde 

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

harmoni med den oprindelige byggeskik 

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

hører hjemme på en bevaringsværdig villa i Skagen 

Ansøgning og tegningsmateriale fremgår af bilag 2. Indkomne bemærkninger og 

ansøgers kommentarer hertil fremgår af bilag 3 og 4. 

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

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

formål og anvendelse. 

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

respekt for den særlige bygningskultur i Østerby.  

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

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

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

lovgivning og fagcenteret kan dermed anbefale, at udskiftning af værnet 

godkendes, så bygningens fremtræden kan føres tilbage til den oprindelige 

udformning, tilpasset den særlige byggeskik i området. 

Bestemmelserne om bebyggelsesprocent i lokalplanen er fastsat ud fra 

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

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

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

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

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

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

øgede indbliksmuligheder end der er fra den nuværende lovlige tagetage vurderes 

de indkomne bemærkninger som mindre væsentlige og udvidelse som ansøgt kan 

derfor anbefales. 

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

godkendes og nødvendige dispensationer meddeles 

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

areal ikke udvides. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Arkitekt har på baggrund af udvalgets afgørelse fremsendt reduceret projekt, som 
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kun omfatter kvist mod vest, hvorved tagetagens areal stiger med ca. 1,5 m². 

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

hvorefter bebyggelsesprocenten ikke må overstige 35, idet bebyggelsesprocenten 

stiger fra nuværende 58 til 58,5. 

  

Ved naboorientering på baggrund af det oprindelige projekt indkom indsigelser fra 

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

mod vest ville give indbliksgener og at bebyggelsesprocenten på ejendommen blev 

for høj. 

Ansøger begrunder dispensationsansøgningen med, at den nuværende tagetage 

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

badeværelse uden udvidelse med kvist.  

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

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

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

for naboer. 

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

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

naboorientering på baggrund af det reducerede projekt. 

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

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

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

  

Der meddeles afslag med henvisning til B%. 

  

  

Mail af 8.10.2012 fra Eckhard Patzlaff udleveret på mødet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Ansøger har på baggrund af udvalgets afgørelse på møde den 9. oktober 2012 

tilrettet projektet, så der ikke sker en udvidelse af etagearealet. Der ønskes stadig 

opført kvist mod vest, men kvisten er rykket tilbage fra facaden, så bolig- og 

etagearealet ikke udvides. 

Det ansøgte kræver dermed ikke byggetilladelse eller dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser om maks. bebyggelsesprocent.  

Kvisten er udført i overensstemmelse med krav til udformning af kviste, som 

fremgår af Lokalplan SKA.244.B og SKA.B.02.01.01, men renoveringen kræver 

godkendelse i henhold til Lokalplan SKA.244.B, § 9.1, hvorefter bevaringsværdige 

bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden 

byrådets tilladelse. 
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Der er foretaget naboorientering af Foreningen for By- og Landskabskultur i 

Skagen og Raabjerg Sogne samt naboer mod vest. Naboerne henviser blandt 

andet til, at eventuel kvist vil give indbliksgener og at byggeriet vil bliver stort og 

dominerende. Bemærkningerne fremgår af bilag 3. Ansøgers kommentarer til de 

indkomne bemærkninger fremgår af bilag 4. 

Det er fagcenterets vurdering, at projektet med den reducerede kvist er tilrettet i 

forhold til udvalgets bemærkninger på møde den 9. oktober 2012, idet 

bebyggelsesprocenten ikke forøges.  

Da kvisten overholder de konkrete bestemmelser for udformning af kviste, der er 

beskrevet i plangrundlaget, vurderes der kun at være mulighed for at nægte det 

ansøgte ved at nedlægge forbud efter planlovens § 14.  

Kommunen vil herefter have pligt til, indenfor 1 år, at udarbejde ny lokalplan for 

ejendommen, der fastsætter mere præcise bestemmelser for udformning af kviste, 

som kan hindre det ansøgte. 

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

godkendes som ansøgt, da byggeriet er i overensstemmelse med bestemmelserne 

for udformning af kviste i området og det ansøgte ikke kræver dispensation 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen på grund af indblikgener 

fra den ansøgte kvist. 

 
Bilag  

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

Bilag 2 Revideret projekt (dok.nr.119581/12) 

Bilag 3 Bemærkninger fra naboorientering (dok.nr.137422/12) 

Bilag 4 Ansøgeres kommentarer til indkomne bemærkninger (dok.nr.135754/12) 

Bilag 5 Afslag på kviste og godkendelse af tagudskiftning og værn mv. (dok.nr.137421/12) 
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18. Ansøgning om opførelse af dobbelthuse, Skagensv ej 120, 

Ålbæk  

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Skagensvej 120, Ålbæk søger om tilladelse til opførelse af 2 

dobbelthuse på de to naboparceller matr.nre. 3k, og 3d, Ålbæk, Råbjerg. De 4 

boliger opføres i 1 ½ plan og bliver på hver 90 m2 med tilhørende carport/garage på 

hver ca. 30 m2.  

  

Parcel 3d, Ålbæk, Råbjerg udgør jf. BBR et grundareal på 596 m2 og er bebygget 

med en boligbebyggelse på 118 m2 samt erhvervsbygning på 87 m2. Parcel 3k, 

Ålbæk, Råbjerg udgør et grundareal på 890 m2 og er ubebygget.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommene er beliggende ud til Skagensvej lidt nord for Ålbæk by i et område, 

som består af flere boligbebyggelse langs vejen og overfor industriområdet Ålbæk 

Nord. 

  

Området er uplanlagt landzone og det ansøgte vil kræve en landzonetilladelse for 

opførelse af ny bebyggelse og nye boliger, jf. planlovens § 35, stk.1. Planlovens § 

35 har til hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og 

at sikre, at arealanvendelse og opførelse af bebyggelse sker i overensstemmelse 

med den kommunale planlægning. Udgangspunktet er at landzonen skal friholdes 

for anden (uplanlagt) arealanvendelse og bebyggelse end den der er nødvendig for 

driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.  

  

Centeret vurderer, at opførelse af to nye dobbelthuse, hvor der inddrages et 

ubebygget grundareal, vil medføre en spredning af bebyggelse i landzonen og 

således være i strid med de hovedhensyn kommunen skal varetage for det åbne 

land.   
Alternativt kan der igangsættes en kommune- og lokalplanlægning for 

ejendommene, som overfører området til nyt boligområde i byzone.  

  

I forbindelse med den seneste kommuneplanrevision blev der gjort overvejelser 

vedrørende behovet/ønskerne for, i den kommunale planlægning, at udlægge nye 

boligområder omkring Ålbæk og i den forbindelse blev peget på og udlagt områder 

syd og vest for Ålbæk by, hvilke pt. ikke er fuldt udnyttet.  
Området er omfattet af kystnærhedszone A (regionalt kystlandskab) som jf. 

kommuneplanens retningslinie 5.9.1 som hovedregel skal friholdes for 

planlægning til byudvikling, større tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg, 

råstofindvinding m.v.  

  

Centeret vurderer derfor,  at der ud fra den overordnede planlægning, såvel 

statsligt som kommunalt, ikke  pt. er grundlag for at igangsætte planlægning for et 

nyt boligområde for ejendommen nord for Ålbæk. En overordnet planlægning for ny 

byudvikling bør ske i forbindelse med kommuneplanens revision og som 

udgangspunkt omfatte større og mere sammenhængende områder også i forhold til 
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Ålbæk by. 

De nye boliger vil få en beliggenhed i umiddelbar nærhed til landevejen og Centeret 

vurderer, at den vejledende grænseværdi for trafikstøj ved boliger på Lden 58 dB 

ikke er overholdt på den pågældende lokalitet” og således vil kræve særlige 

støjdæmpende foranstaltninger. 

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

ansøgte projekt 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Billeder - Billeder 21.11.12 003.jpg (dok.nr.138469/12) 

Billeder - Billeder 21.11.12 006.jpg (dok.nr.138466/12) 

Facade.pdf (dok.nr.100382/12) 

situationsplan.pdf (dok.nr.100383/12) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.140786/12) 
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19. Ansøgning om udstykning af sommerhusgrunde, Jer upvej 

251, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af ejendommen Jerupvej 251, Ålbæk ansøger om landzonetilladelse til at 

udstykke 4 sommerhusgrunde fra ejendommen. Grundene får grundarealer på 

mellem 4.400m2 og 22.209 m2.  

  

Sommerhusene ønskes udstykket således, at enkelte kan frasælges ejendommen.  

  

Jf. BBR er der på ejendommen registreret et fritliggende enfamiliehus samt 4 

sommerhuse, Blåbærvej 51 på 68 m2 opført i 1973, Blåbærvej 53 på 76 m2 opført i 

1978, Blåbærvej 55 på 47 m2 opført i 1973 samt Blåbærvej 57 på 85 m2 opført i 

1973 samt derudover flere udhusbebyggelser. Sommerhusene har gennem flere år 

fungeret som almindelige selvstændige sommerhuse med udlejningsformål for øje.  

  

Det fremgår, at daværende Nordjyllands Amtsråd i 1972 har meddelt 

landzonetilladelse til opførelse af de 4 sommerhuse og at Amtsrådet i 1984 gav 

tilsagn om, at der kunne forventes givet landzonetilladelse til at udstykke en parcel 

omkring hver af de 4 sommerhuse, hvilket gentages af daværende Skagen 

Kommune i 1993. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Området er uplanlagt landzone og udstykning til selvstændig ejendom med 

efterfølgende mulighed for bebyggelse, forudsætter en landzonetilladelse jf. 

planlovens § 35, stk. 1.  

  

Desuden er området omfattet af kystnærhedszone A (regionalt kystlandskab),  der 

jf. kommuneplanens retningslinie 5.9.1 som hovedregel skal friholdes for 

byudvikling, større tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg, råstofindvinding m.v. 

Desuden bestemmer planloven, at der indenfor kystnærhedszonen ikke må 

udlægges nye sommerhusområder. 

  

Planlovens § 35 har til hovedformål, at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og at sikre, at arealanvendelse og opførelse af bebyggelse sker i 

overensstemmelse med den kommunale planlægning. Udgangspunktet er at 

landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) arealanvendelse og bebyggelse end 

den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.  

  

En landzonetilladelse til udstykning til 4 selvstændige sommerhusejendomme kan 

medføre, at området i højere grad vil få karakter af et egentligt sommerhusområde 

med tydeliggørelse af de enkelte grunde mv.  

  

I den konkrete sag er der tale om helt særlige omstændigheder, idet der gennem 

flere år har været opført og godkendt 4 sommerhusbebyggelser, der med 

tilhørende grundareal i et vist omfang har fungeret som almindelige selvstændige 
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sommerhusejendomme som blandt andet har været benyttet til udlejning. Samtidig 

foreligger det helt særlige forhold, at der er opnået landzonetilladelse til de opførte 

sommerhuse og at både daværende Nordjyllands Amt og Skagen Kommune har 

givet positivt tilsagn om udstykningsmulighed. 

  

Samtidig er der i den konkrete sag tale om et område, der grænser umiddelbart op 

til et eksisterende større sommerhusområde nord for og det vurderes at vil 

landskabeligt opnå en vis sammenhæng hermed. 

  

Centeret vurderer, at en udstykning til 4 selvstændige sommerhusejendomme i den 

konkrete sag ikke vil medføre en væsentlig ændret faktisk anvendelse af området 

og ikke vil påvirke det landskabelige væsentligt.    

  

Udstykning forudsætter desuden, at der kan opnås lovlig vejadgang til de 

udstykkede parceller, hvilket indebærer, at der skal udlægges vejareal i 8-10 m 

bredde samt opnås vejadgang via den private fællesvej Blåbærvej. Det er op til 

ansøger, at søge vejejerne om tilladelse til at benytte den eksisterende private 

fællesvej. 

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

godkendelse af ansøgte udstykning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

- Jerupvej 251 Udstykning foto 231112LL 001.jpg (dok.nr.138210/12) 

Forespørgsel om udstykning.pdf (dok.nr.140359/12) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.140828/12) 
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20. Opførelse af solcelleanlæg på terræn, Askevej 2 -20, Gærum, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Boligforening har ansøgt om tilladelse til at etablere et 66 kWp 

solcelleanlæg bestående af i alt 88 paneler på foreningens lejemål Askevej 2-20, 

Frederikshavn.  

Anlægget skal forsyne alle 11 lejemål indenfor afdelingens område og vil således 

blive fælles for områdets beboere.   

Panelerne opføres i to rækker af hver 5 m X 68 m og opnår en højde på 2 m og 

etableres i områdets nordlige ende. Placeringen af anlægget samt beskrivelse af 

anlægget fremgår af vedlagte bilag. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 200-2 Østergade og Center for Teknik og 

Miljø vurderer, at det ansøgte ikke umiddelbart omfattes af de muligheder som 

lokalplanen for området har forholdt sig til og derfor ligger udenfor det som har 

kunnet forventes i området. Dette kan skyldes at lokalplanen er tilbage fra 1985, 

hvor solcelleanlæg ikke var en så almindelig og kendt løsning som i dag. Centeret 

vurderer dog ikke, at lokalplanen forhindrer, at der opføres solcelleanlæg. 

  

Der er derfor gennemført en forudgående høring af de nærmeste naboer således, 

at disse har mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger inden der 

træffes endelig afgørelse i sagen. Der er modtaget bemærkninger fra 4 naboer som 

kan ses i vedlagte høringsnotat.  

  

Det er Center for Teknik og Miljø’s vurdering, at der ikke er indkommet væsentlige 

bemærkninger mod solcelleanlægget, dog anfører de umiddelbart tilgrænsende 

naboer mod nord, hvor de to boligbebyggelser kun ligger ca. 30 m fra anlæggets 

”bagside”, at der bør foretages en afskærmning med en mindre udbygning  af den 

eksisterende jordvold, hvilket Centeret finder hensigtsmæssigt.  

  

Plan- og Miljøudvalget drøftede på møde den 9. oktober 2012 generelle principper 

for opførelse af solfangere/solcelleanlæg og besluttede principielt, at der ikke kan 

opnås tilladelse til placering af solfangere og solcelleanlæg på terræn i byzone og 

sommerhusområder, præciseret som boligområder i byzone og gældende for 

enkeltanlæg. I denne sag er der tale om et fællesanlæg, som skal forsyne områdets 

beboere. 

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

forbud mod ansøgte terrænbaserede solcelleanlæg, idet dette udgør et 

fællesanlæg til områdets fælles forsyning, og at der fastlægges vilkår om udbygning 

af en jordvold langs det nordlige skel ind mod Askevej 44 og 46 og efter nærmere 

anvisninger fra Centeret 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4621 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

- Askevej foto 231112LL 004.jpg (dok.nr.138245/12) 

- Askevej foto 231112LL 006.jpg (dok.nr.138233/12) 

Høringsnotat  (dok.nr.138849/12) 

Ansøgningsmateriale.pdf (dok.nr.140806/12) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.140815/12) 
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21. Opsætning a f solcelleanlæg på sommerhus, Søkongevej 12, 

Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Ejer har søgt om tilladelse til opsætning af et solcelleanlæg på ca. 25 m² på taget af 

eksisterende sommerhus. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 211-S for et sommerhusområde ved Højen. 

Opsætning af solcellepaneler som ansøgt kræver dispensation fra lokalplanens § 

6.2, hvorefter solcellepaneler skal opsættes som ovenlysvinduer og forsynes med 

mat overflade og panelerne højst må udgøre 10 % af tagfladerne. Der må ikke 

opsættes paneler på tegltage. 

  

Det nuværende sommerhus er opført i 1965 og taget er belagt med tagpap. 

Solcellepanelerne vil fylde det meste af husets tagflade mod syd og anlægget 

integreres ikke i tagfladen, men monteres ovenpå eksisterende tagdækning. 

  

Ansøgningen har været i naboorientering ved Foreningen for By- og 

Landskabskultur for Skagen og Raabjerg Sogne og Grundejerforeningen Gl. 

Skagen samt omkringliggende naboer. Indsigelser fremgår af bilag og vedrører 

blandt andet, at opsætning af solceller vil give en negativ påvirkning af naturen, det 

åbne landskab og nærmiljø, at områdets særpræg forandres og at eventuel 

dispensation vil kunne danne præcedens til skade for lokalplanområdet og 

retningslinjer for sådanne anlæg, bør indtænkes i fremtidig planlægning.  

Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og fremfører bl.andt andet, 

at eksisterende hus er væsentligt lavere end tilladt, og dermed ikke så synligt, at 

solcellerne udføres tynde, sorte og matte, og vil falde ind i den eksisterende 

tagflade, at samling af panelerne på én tagflade vil være mindre iøjnefaldende end 

spredt på flere tagflader samt at der ikke er mulighed for anden alternativ 

energiforsyning. Ansøgers bemærkninger fremgår af bilag 4. 

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

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

lokalplanens formål og anvendelse. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Der er tidligere givet dispensation til opsætning af solcellepaneler på Sønderhede, 

som ligger indenfor samme lokalplan. Denne dispensation vurderes dog ikke at 

have præcedensvirking i forhold til den aktuelle ansøgning, da der var tale om et 

mindre anlæg, der kun dækkede ca. 30 % af tagfladen og sommerhuset var skjult 

bag dækkende beplantning, så anlægget ikke var synligt i området. 

  

Med baggrund i områdets åbne karakter og synligheden i området, vurderes det 

væsentligt at fastholde lokalplanens begrænsning på areal af solenergipaneler og 

ovenlysvinduer.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6553 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation  

2. administrationen bemyndiges til fremover at give afslag på lignende 

ansøgninger, i de åbne områder hvor byggeriet ikke er omgivet af 

dækkende beplantning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Paul Rode Andersen ønsker at godkende det ansøgte. 

 
Bilag  

Bilag 1 Oversigtskort og foto (dok.nr.137160/12) 

Bilag 2 Ansøgning (dok.nr.137156/12) 

Bilag 3 Bemærkninger fra naboorientering (dok.nr.137158/12) 

Bilag 4 Ansøgers kommentarer (dok.nr.137159/12) 
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22. Lovliggørelse af solcelleanlæg, Koktvedparken 1 5, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Installatør søger på vegne af ejer om lovliggørelse af solcelleanlæg, opført på taget 

af eksisterende bolig- og institutionsbyggeri på Koktvedparken 15. 

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan FRE.B.13.14.02. Lokalplanen fastsætter 

blandt andet bestemmelser for bebyggelsens udseende, og giver mulighed for 

opsætning af solfangere og solceller, såfremt de nedfældes i tagfladen og ikke 

medfører blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 

  

Det opførte anlæg kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser idet 

anlægget ikke er nedfældet i tagfladen men er eftermonteret ovenpå den 

eksisterende tagdækning. 

 
Juridiske konsekvenser  
Jf. planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

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

formål og anvendelse. Dispensation kan ikke gives uden forudgående 

naboorientering med mindre dispensation vurderes af underordnet betydning. 

 
Planmæssige konsekvenser  
Det er fagcenterets vurdering, at dispensationen er mindre væsentlig og bør 

imødekommes, da solcellepanelerne kun er hævet i begrænset omfang over 

tagfladen og i øvrigt er udført, så de kan opfattes som en integreret del af 

bygningens arkitektur.  

Der er ikke gennemført naboorientering, da dispensation vurderes af underordnet 

betydning for de omboende med baggrund i tagets lave taghældning og 

ejendommens beliggenhed langt fra naboer. 

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

1. der meddeles dispensation og godkendelse af det opførte solcelleanlæg,  

2. centret fremover bemyndiges til at give dispensation fra kravet om 

nedfældning i tagfladen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes, idet det fremover skal iagttages - at fornødne tilladelser skal 

indhentes forinden opsætning. 

 
Bilag  

Oversigtskort (dok.nr.137591/12) 

Ansøgning og fotos (dok.nr.137592/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9840 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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23. Hærvejene i Nordjylland 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune er med i et tværkommunalt samarbejde om videreførelse 

af Hærvejen igennem Nordjylland. Hærvejen er et nationalt stiforløb med 

forbindelse til hele Europa. 

  

Hærvejene i Nordjylland består af vandreruter fra Viborg til henholdsvis Hirtshals og 

Frederikshavn samt en cykelrute. Det tilstræbes, at der også vil være mulighed for 

ridning på ruten i Frederikshavn Kommune.  

Projektet indebærer desuden, at der produceres ny og moderne formidling af 

ruterne, og at der sikres de nødvendige servicefaciliteter langs ruterne, således at 

ruterne kan markedsføres lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

  

Hærvejene i Nordjylland skaber: 

• et sammenhængende net af ruter til oplevelser 

• ny formidling, der også vil kunne bruges af andre projekter 

• øger værdien af eksisterende ruter, formidling og servicefaciliteter 

• skaber en rekreativ og turistmæssig niche, der vil kunne understøtte 

eksisterende og nye turisterhverv og dermed bevare eller skabe 

arbejdspladser i turistbranchen. 

• øger borgernes mulighed for at udforske lokalområder og lokale kulturspor, 

ved at knytte lokale ruter på de nye Hærveje. 

  

På Plan- og Miljøudvalget den 6.marts 2012 blev forprojektets resultater fremlagt. 

Sidenhen er projektet detaljeret, og der er sendt en ansøgning til 

Fødevareministeriets Grøn Vækst Pulje vedr. finansieringen til et hovedprojekt.  

Derudover er ansøgning vedr. omlægningen af blandt andet Regional Cykelrute 61 

til Hærvejscykelrute fremsendt til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har godkendt 

ansøgningen. 

  

Hærvejens ruteforløb gennem Frederikshavn Kommune er vedhæftet som bilag. 

  

Tidsplan: 

1.halvår 2013: Ruten afmærkes og skiltes. Formidling researches og produceres. 

2.halvår 2013: Formidlingen produceres. 

1.halvår 2014: Officiel indvielse i Påsken 2014 samt markedsføring. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Hovedprojektets udgifter på 2,6 mio. kr. dækker i hovedtræk afmærkning af ruten 

(både materialer samt timeløn), formidling (digitalt, skilte, kortmateriale mm) samt 

konsulent/projektleder. Budgetoversigt er vedhæftet som bilag. Hele beløbet 

forventes finansieret af eksterne midler fra Grøn Vækst og Vækstforum. 

Kommunerne lægger administrative timer i projektet og forpligter sig til at drive 

ruterne videre og opretholde skiltning mm. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8976 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU 
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Det bemærkes at Hærvejen primært anvender eksisterende ruter og offentlig vej, 

så der kun i meget lille omfang skal anlægges nyt. Dette sikre blandt andet en 

bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter samt ingen eller kun ganske få 

ekstraudgifter til drift og vedligehold af ruterne. 

  

Regionens Vækstforum har godkendt indstillingen af det fulde beløb på 2,6 mio. kr. 

til Grøn Vækst. Ansøgningen behandles dernæst af Grøn Vækst den 11. december 

2012. Herefter modtages det endelige svar. 

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

deltager i projektet ”Hærvejene i Nordjylland” under forudsætning af, at Grøn Vækst 

godkender ansøgningen og således finansierer 2,6 mio. kr. til projektet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Hærvejene i Nordjylland - budget.pdf (dok.nr.139353/12) 

Ruteforløb til ansøgning_FrederikshavnKommune.pdf (dok.nr.139260/12) 
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24. Temadrøftelse om behandling af byggesager inden for et 

lokalt planlagt område 

 

Sagsfremstilling  

Henvendelse fra byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen om, at Plan- og 

Miljøudvalget tager initiativ til en Temadrøftelse om behandling af byggesager 

indenfor et Lokalt Planlagt område. Både set fra en Politisk og Forvaltningsmæssig 

vinkel. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Sagen drøftet. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11494 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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25. Evt. opslag af ledig almindelig taxitilladelse i 2013 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget vedtog på mødet den 6. november 2012, at den ledige storvognstilladelse 

M/lift opslås ledig som en almindelig tilladelse. 

  

Frederikshavn Taxa har efterfølgende anmodet om, at man venter med opslag af 

den ledige tilladelse og ser tiden an til foråret. 

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

tilladelsen skal opslås nu som tidligere vedtaget, eller om man skal se tiden an til 

foråret. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Udvalgets beslutning af 6.11.2012 fastholdes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4618 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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26. Tildeling af 2 områdetaxitilladelser 

 

Sagsfremstilling  

Tilladelserne – dækkende den tidligere Sæby Kommune – har været opslået ledige 

med ansøgningsfrist den 30. november 2012.  

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

vil foreligge til mødet 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Sagen udsættes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9454 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 04. december 2012 Side 55 af 61 

 

27. NT´s Flextrafikplan for Nordjylland for 2013 - 16 i høring 

 

Sagsfremstilling  

Flextrafikplan for Nordjylland er en 4-årig handlingsplan for NT Flextrafik. Planen 

beskriver konkrete indsatsområder, der skal arbejdes med i de kommende år for at 

udvikle og forstærke den nuværende Flextrafik forretning. 

  

Planen bliver udarbejdet ud fra 4 overordnede temaer: Kunden, Ejeren, 

Leverandøren og Forretningen. Disse temaer er rygraden for den 4-årige plan. 

  

Flextrafikken er NTs måde at organisere specialkørsel på. Dette omfatter alt fra 

udbud, planlægning, kørselskoordinering til udførelse af kørslen. De vigtigste 

elementer i NT Flextrafik er kunden, passageren, patienten eller borgeren og idéen 

om, at flextrafik er kollektiv trafik for alle. NTs mission med flextrafik er at skabe 

mobilitet for de af os, der er mindre mobile eller ikke har mulighed for at benytte en 

ordinære kollektive trafik. For NT er det vigtigt, at de har et transporttilbud til alle i 

samfundet uanset behov. 

  

I flextrafik indgår følgende kørselsordninger: Flextur, flexhandicap, flexlæge, 

flexsygehus, flexskole flexaktivitet flexlinjer. 

  

Indsatsområder i perioden 2013-16 samt implementering af disse fremgår af 

vedhæftede bilag. 

  

Høringsfrist er den 19.december 2012. 

  

Kørselskontoret har ingen bemærkninger til Flextrafikplanen. 

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

efterretning 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Til efterretning. 

 
Bilag  

Flextrafikplanen enekelste sider (dok.nr.139815/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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28. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

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

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til oktober 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra oktober 2011 til og med oktober 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

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

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

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

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

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

under de respektive centre. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Til efterretning. 

 
Bilag  

Fraværsstatistik - oktober 2012.pdf (dok.nr.134822/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: PMU 
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29. Orienteringssag - Status i sagerne Lyngstien 11 , Ålbæk og 

Kjeldergangen 3, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Henvendelse fra byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen, der anmoder om på 

førstkommende PMU den 4. december 2012 at få en orientering om status i 

sagerne Lyngstien 11 i Ålbæk og Kjeldergangen 3 i Skagen 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7970 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kejn 

 Besl. komp: PMU 
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30. Orienteringssag - Meddelte påbud 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 9. oktober 2012 meddelt følgende 

påbud: 

  

Sagnr. 12/7326 

Ejer af ejendommen Lykkensmindevej 4, Frederikshavn er påbudt at 

undersøge en olieforurening på ejendommen. 

Påbuddet er givet den 4. november 2012 og skal være efterkommet senest 

den 6. januar 2013 

  

Sagnr. 12/7196 

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er påbud at undersøge 

forurening som følge af en lækage på underjordisk 19. november 2012 og 

skal være efterkommet senest den 19. januar 2013. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2 012 
Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

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

 

Sagsfremstilling  

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

• Anmodning om genoptagelse af sag om tilladelse til om- og tilbygning 

på ejendommen Fyrstuevej 12, Skagen af 12. november  2012 og 23. 

november 2012  

Klager har begæret en genoptagelse af klagesag – hvori Natur- og 

Miljøklagenævnet den 9. november 2011 stadfæstede kommunens 

afgørelse 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet tillægger ikke anmodning om 

genoptagelse af sagen opsættende virkning – afgørelse af 12. 

november 2012 

Natur- og Miljøklagenævnet afslår anmodning om genoptagelse af 

nævnets afgørelse af 9. november 2011 vedrørende Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 27. september 2011 om, at den ansøgte 

om- og tilbygning af ejendommen er i overensstemmelse med den 

for ejendommen gældende lokalplan. Der foreligger ikke 

oplysninger, herunder nye oplysninger, i forbindelse med den 

fremsatte genoptagelsesanmodning eller sagens materiale i øvrigt 

af så væsentlig betydning, at nævnets afgørelse af 9. november 

2011 ville have fået et andet udfald, hvis de havde foreligget i 

forbindelse med nævnets tidligere behandling af sagen. Der er 

heller ikke fremkommet nye retlige forhold, ligesom der ikke i 

forbindelse med nævnets behandling af sagen er begået 

sagsbehandlingsfejl.  

  

• Afslag på en ansøgt dispensation fra en lokalplanbe stemmelse til 

bibeholdelse af en opsat altan på ejendommen Strand løbervej 2, 

Skagen af 14. november 2012  

Ejer har påklaget kommunens afgørelse af 15. juni 2011, hvori der er truffet 

afgørelse om, at der meddeles afslag på den ansøgte lovliggørende 

dispensation. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 15. juni 2011, idet det 

meddelte afslag på den ansøgte dispensation til bibeholdelse af 

den opsatte altan ikke er udtryk for usaglig forskelsbehandling af 

klager, da den generelle praksisændring, der blev gennemført ved 

tilvejebringelse af lokalplanen konsekvent er blevet fulgt. 

  

• Præcisering af afgørelse om forkastelse af lokalpla nforslag for Lille 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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Strand, Skagen af 16. november 2012  

En nabo har klaget over, at Frederikshavn Byråd, i forbindelse med 

forkastelse af lokalplanslag, har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes 

et nyt planforslag med et nærmere angivet indhold. Klager har ønsket en 

præcisering af kommunens formulering. 

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen 

over Frederikshavns brev af 29. august 2012, idet klagen ikke 

indeholder retlige spørgsmål, som Natur- og Miljøklagenævnet kan 

behandle. 

  

• Godkendelse til minkfarm på ejendommen Vasenvej 41,  

Frederikshavn af 20. november 2012  

En nabo har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 29. 

september 2010, hvori der meddelt godkendelse til minkfarm på 

ejendommen. 

  

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 4. december 2 012 
Til efterretning. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
John Christensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Erik Sørensen 

   
 

      
Paul Rode Andersen 

   
 

 
 


