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1. Forslag til lokalplan FRE.C.13.15.03 - Toftegårdscentret, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 4. september 2012, 

fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan FRE.C.13.15.03 for et 

center- og erhvervsområde ved Hjørringvej, Frederikshavn. Forslaget, der omfatter 

Toftegårdscentret, skal skabe mulighed for opførelse af nybyggeri til butikker 

orienteret mod Hjørringvej, hvoraf mindst én butik er en stor ny dagligvarebutik.  

Toftegårdscentret er i øjeblikket omfattet af lokalplan FRE.13.15.02, som byrådet 

vedtog 28. oktober 2009. For så vidt angår centrets ”facade” mod Hjørringvej, giver 

gældende lokalplan alene mulighed for etablering af én ny dagligvarebutik, efter 

om- og tilbygning af bygning - beliggende Toftegårdsvej 10 – 12. Det er bygningen, 

der tidligere husede Dagrofa.  

  

Bygherre ønsker mulighed for indretning af flere butikker orienteret mod 

Hjørringvej, både i et selvstændigt nybyggeri og efter om- og tilbygning af 

eksisterende bygning, beliggende Toftegårdsvej 10 – 12. Dispensation fra 

gældende lokalplans bestemmelser til det ønskede, vil være i strid med planens 

principper og dermed også i strid med planloven. Eneste mulighed er 

tilvejebringelse af ny lokalplan. 

  

Ud over at skabe mulighed for et egentligt nybyggeri nærmest Hjørringvej, er der 

overvejende tale om justering af gældende lokalplans bygge- og parkeringsfelter. 

Øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i forslag til lokalplan 

FRE.C.13.15.03 er identiske med bestemmelserne i den gældende lokalplan.  

Af skøde, udarbejdet i forbindelse med salg af jorden til bygherre, fremgår bl.a., at 

det er aftalt, at der inden den 31. december 2007, skulle være etableret en 2 m 

bred gang- og cykelsti med et forløb langs lokalplanens vestlige afgrænsning – 

altså fra Hjørringvej til græsarealet syd for lokalplanområdet. Det er stiforbindelsen i 

det gamle omfartsvejtracé, der her er tale om. Af skødet fremgår ikke, hvilken 

belægning stien skal udføres med, men det fremgår, at køber skal vedligeholde, 

renholde og forny belægningen. 

  

Ved en fejl blev der ikke indarbejdet en bestemmelse i lokalplan FRE.13.15.02,, der 

sikrer etablering af stiforbindelsen.  Arealet til stiforbindelsen er sikret med 

bestemmelse 8.4 i lokalplan FRE.13.15.03, og af bestemmelse 11.1 fremgår, at 

stien skal etableres inden ny bebyggelse må tages i brug. 

Bygherre ønsker ikke at være forpligtet til at etablere stien. Efter bygherres 

opfattelse har stien ingen værdi i sig selv, idet den, efter bygherres opfattelse, ikke 

indgår i et større stinet med forbindelse mod nord og syd. Bygherre ønsker derfor 

lokalplanens bestemmelse 11.1 ændret således, at det ikke er en forudsætning for 

ibrugtagning af ny bebyggelse, at stien langs det vestlige skel er etableret, jf. 

lokalplanens pkt. 8.4. 

  

Hjørringvej er udstyret med både gang- og cykelstiforbindelse i begge vejsider. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6504 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Nord for Hjørringvej er der i øjeblikket ingen sti, men i forbindelse med salg af jord 

nord for Hjørringvej, er stiforbindelsen sikret mod nord. Det gamle omfartsvejtracé 

syd for lokalplanområdet er ubebygget. Her kan gang- og cykelstiforbindelsen 

således også fortsættes.  

 

Indstilling 

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

1. lokalplanens bestemmelser 8.4 tilføjes følgende tekst: ”Stien skal udføres 

med fast belægning enten flise- eller asfaltbelægning”  

2. Plan- og Miljøudvalget herefter anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

forslag til Lokalplan FRE. C.13.15.03 for et center og erhvervsområde på 

Hjørringvej i Frederikshavn udsendes som forelagt i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

  

 

Bilag 

Lokalplan FRE.C.13.15.03 - Toftegårdscenteret_Forslag til behandling på 

PMU_5.03.2013 (dok.nr.26871/13) 
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2. Forslag til lokalplan SKA.B.06.10.02 - Boligområde ved 

Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr. 

09.55, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2012 

foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B.06.10.02 Boligområde ved Fladen 

Grund/Silvervej i Skagen og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.55. 

  

Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.B.06.10.01 og 

kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne. I den nye 

lokalplanr lægges der op til, at områdets anvendelse ændres fra helårsbeboelse til 

boligformål. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende 

lokalplan.  

 

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.B.06.10.02 og 

forslag til kommuneplantillæg nr.09.55 udsendes i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

LP.forslag_SKA.B.06.10.02.pdf (dok.nr.30374/13) 

Gl dagsordentekst (dok.nr.30385/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3632 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.B.02.14.01- 

Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr. 

09.50 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2012 

til den 6. februar 2013, hvilket har givet anledning til bemærkninger og indsigelser, 

som det fremgår af indsigelsesnotat af marts 2013. 

  

Lokalplanområdet er beliggende mellem den gamle ishavsskrænt og 

Frederikshavnsvej i forlængelse af den eksisterende parcelhusbebyggelse på 

Boelsmindevej. Lokalplanen muliggør opførelse af ca. 56 boliger som åben-lav 

bebyggelse med forskelligt form og udtryk. I en del af området kan opføres 

bebyggelse i 2 etager. 

  

Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget 

lokalplanen i offentlighedsfasen. 

  

Lokalplanen stiller krav om opførelse af lavenergibyggeri, som minimum 

energiklasse 2015. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B.02.14.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.50 vedtages endeligt med den i indsigelsesnotatet 

forslåede mindre ændring af lokalplanens kortbilag B. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

LPEndelig_SAE.B.02.14.01.pdf (dok.nr.31073/13) 

KP-tillægEndelig09.50.pdf (dok.nr.31071/13) 

IndsigelsesnotatLP.SAE.B.02.14.01Boelsmindevej KplTillæg09.50.pdf (dok.nr.31069/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4422 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Nedlæggelse af hotelpligt i feriecenterområde nord for 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af delområde 2 i lokalplan FRE.10.37.01 - Palm City, areal øst for Skagensvej 

søger om nedlæggelse af hotelpligten med henblik på indretning af lejligheder til 

boligformål. 

  

I delområde 2 er det muligt at opføre ca. 30.000 m
2
 til hotelformål svarende til ca. 

340 enheder. Hotelbebyggelsen fordeles på 4 byggefelter med mulighed for 

opførelse af etagebebyggelse i henholdsvis 10 og 12 etager foruden hævet 

parkeringskælder. 

  

I samme delområde er sikret areal til større centerbebyggelse med aktiviteter som 

badeland, butikker, restauranter, kursus- og konferencefaciliteter, biograf mv. 

  

Arealet er beliggende i kommuneplanens område FRE.F.10.37 og omfattet af 

lokalplan FRE.10.37.01 med tilhørende VVM-redegørelse. 

  

Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål indenfor 

kystnærhedszonen og de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

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

Frederikshavn.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

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

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Lokalplanen har til formål at muliggøre realisering af et ferie- og golfcenter – Palm 

City - på arealerne langs Skagensvej nord i Frederikshavn. Arealerne opdeles i 3 

områder - beach huse mod kysten, golfbane med tilhørende huse og lejligheder 

samt centerområde med hotel. 

En kapacitet på i alt 760 huse og 25 lejligheder samt hotel med 340 enheder. 

  

Kommuneplanretningslinje 4.2.9 om fastholdelse af arealer til hotelformål gælder 

ikke for Frederikshavn by. Derfor intet til hinder for nedlæggelse heraf.   

  

Grundlaget for feriecenterets tilbud i form af golfbane og indendørs aktiviteter i 

centerbebyggelsen er primært ejere/gæster i alle husene og hotelgæster, men 

selvfølgelig også lokalbefolkningen og endagsturister. 

På et hotel er der generelt større flow af gæster end i feriehusene. Derfor er 

hotelbebyggelsen også placeret i tæt tilknytning til centerbebyggelsen. 

Med evt. nedlæggelse af hotelpligten vil dette gæsteflow blive mindre og dermed 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2405 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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også grundlaget for etablering af centerbebyggelsen. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at fremtiden for lokalplanens delområde 2 nøje bør 

overvejes. Det vurderes betænkeligt at ændre delområdet i ”bidder” uden, at dette 

sker efter stillingtagen til en samlet plan for delområdets fremtid. 

  

Med baggrund i den konkrete henvendelse sammenholdt med den økonomiske 

udvikling siden lokalplanens vedtagelse ultimo 2007 kunne være bevæggrunde 

hertil. 

 

Indstilling 

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

delområde 2 for Feriecenterområdet som helhed tages op til nyvurdering sammen 

med ejer. I vurderingen indgår behov for hotelkapacitet. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto 2012.pdf (dok.nr.29749/13) 

Ansøgning om ændring af hotelstatus i delområde 2, Lokalplan FRE 10.37.01.pdf (dok.nr.13967/13) 

Lokalplankort.pdf (dok.nr.29748/13) 
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5. Ændret anvendelse af hotel til lejligheder uden hotelpligt 

Østre Strandvej 2, Skagen - Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

Ny ejer af Skagen Sømandshjem søger om ændring af lokalplanen og dermed 

tilladelse til nedlæggelse af hotelfunktionen og i stedet indrette lejligheder uden 

hotelpligt, reelt ferieboliger i ejendommen. 

  

I forbindelse med den ændrede anvendelse påtænkes indrettet 21 lejligheder med 

10 i stuen og 11 på 1. sal, heraf 4 med hems og 3 med tagetage. Lejlighederne får 

en størrelse fra ca. 50-120 m
2 
og med 2-4 værelser. Adgang til lejlighederne sker 

dels fra eksisterende indvendige trapper og dels nye indklædte trapper forbundet 

med altangange. Altangange udføres med maritimt ydre og med værn af hvidt 

malet træ med bagvedliggende glas. 

3 boliger i stueetagen mod havnen får ikke niveaufri indgang, da eksisterende 

stuegulv er hævet ca. 50 cm over omgivende terræn. 

  

Som led i denne ombygning nedrives et-etages påbygninger med henblik på dels 

parkering og dels opholdsareal. 

Opholdsareal etableres på nyetablerede altaner, dels på tilkøbt hjørneareal mod 

Havnevej og nuværende udvidet gårdareal mod Østre Strandvej, samlet ca. 200 

m
2
. 

Der etableres 14-17 parkeringspladser på arealer ud mod havnen. 

  

Plan- og Miljøudvalget behandlede en tilsvarende ansøgning på mødet den 8. 

november 2011. Udvalget besluttede, at sagen afventer Masterplanen for Skagen. 

Kopi af protokollat vedlagt dagsordenen. 

  

Frederikshavn Byråd godkendte Masterplan Skagen på mødet den 29. august 

2012. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.H.01.05 og omfattet 

af lokalplan SKA.243.H delområde 1 b. 

Af lokalplanen fremgår, at ejendommen kun må anvendes til helårsboliger og 

centerformål, herunder hotelvirksomhed. Endvidere skal 50 % af bruttoetagearealet 

til boliger friholdes til opholdsareal. 

  

Bebyggelsen er ikke bevaringsværdig. Jf. Kulturstyrelsen har den 

bevaringsværdien 6. 

  

Tilgængelighedsudvalget er hørt vedrørende manglende niveaufri indgang. 

Udtalelse herfra foreligger til mødet. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 er bestemmelserne i en lokalplan bindende for ejer af 

den enkelte ejendom. Det betyder, at dispositioner i overensstemmelse med 
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bestemmelser i en lokalplan er umiddelbart tilladte. 

  

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

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

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Bygningsreglementet 2010 kap. 3.1 stk.1 skal bygninger udformes og indrettes, 

så der under hensyn til anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til 

bla. tilgængelighed og anvendelse for alle. 

Af samme kapitels stk.2 fremgår, at ved ombygning kan der ske lempelser af 

bestemmelserne i dette kapitel, når ombygningen efter kommunalbestyrelsens 

skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. 

Jf. Kap. 3.2 stk.2 gælder, at der ved alle yderdøre skal være niveaufri adgang til 

enheder eller til evt. elevator i bygningens stueetage. Evt. niveauforskelle skal 

reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Jf. Kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål indenfor 

kystnærhedszonen og de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

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

Frederikshavn. 

Jf. skema til retningslinje 4.2.8 har Skagen Sømandshjem en kapacitet på 54 

sengepladser. 

  

Lokalplan SKA.243.H gældende for ejendommen angiver flere 

anvendelsesmuligheder for ejendomme indenfor delområde 1 b helårsbolig- og 

centerformål samt hotelvirksomhed. Samtidig anføres, at 3 konkrete ejendomme 

forventes opretholdt med de nuværende funktioner. 

  

Da Skagen Sømandshjem ikke er en af disse ejendomme, er der indirekte taget 

stilling til, at Sømandshjemmets nuværende funktion som hotel ikke nødvendigvis 

forventes opretholdt. Kommuneplanretningslinje 4.2.9 ønskes ikke fastholdt, og 

bygningen kan umiddelbart indrettes til helårsbolig- og bycenterformål i 

overensstemmelse med lokalplanen. 

  

Af Masterplan Skagen fremgår under fokusområdet Bolig og bomiljø, at Skagen 

skal kunne tilgodese indbyggernes interesse og skabe plads til beboere og gæster 

ved at tydeliggøre, at nogle boligområder fortsat skal fastholdes til helårsområder, 

men andre områder skal kunne anvendes til boligformål uden krav om 

helårsanvendelse.  

Af det tilhørende kortbilag fremgår, at området mellem Havn og By langs Østre 

Strandvej er tænkt som en del af området til boligformål. 

  

Ophævelse af hotelpligten med henblik på indretning af boliger uden helårsstatus 

betinger udarbejdelse af ny lokalplan med henblik på boligformål. 

  

For området omkring Sømandshjemmet lægger gældende lokalplan op til en 
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arkitektur, der er tilpasset byen i modsætning til arealer syd herfor til 

havnerelaterede anvendelser, hvor nyt arkitektonisk udtryk gerne forskellig fra den 

traditionelle Skagen arkitektur efterlyses.  

  

I byområdet umiddelbart nord for Østre- og Vestre Strandvej gælder der restriktive 

bestemmelser bla. for udvendige trapper, altangange mv., der ikke tillades. 

Sådanne bestemmelser er ikke medtaget i den for Sømandshjemmet gældende 

lokalplan. Her er skabt mulighed for også at give bestående bebyggelse en anden 

og mere moderne arkitektur tilpasset byen uden de helt samme restriktive 

bestemmelser, som gælder i bycenteret. 

  

Sømandshjemmet ligger som en meget markant hjørnebebyggelse for enden af 

Havnevej. Bebyggelsens gule facader og røde tegltag fastholdes. Der etableres 

adgangsveje i form af indklædte trapper med altangange i maritim udførelse, nye 

vinduer og døre samt ovenlys. 

Det påtænkte nye bygningsudtryk overholder bestemmelserne i gældende 

lokalplan, dog undtaget indklædt rund trappe, der udføres med fladt tag. 

  

Ved indklædning af trappen langs gavlen mod øst, bliver der ikke samtidig 

mulighed for etablering af rampe til hævet indgangsareal til de 3 boliger i stuen mod 

havnen. Anden rampeplacering er ikke mulig, da det vil hindre etablering af 

parkeringsareal samme sted. De pågældende 3 boliger er små 2 værelsesboliger, 

der alene grundet størrelsen ikke er handicapegnet, og derfor er niveaufri indgang 

reelt mindre betydende.  

  

For så vidt opholdsareal tilkøbes så meget areal, som Havnen har mulighed for at 

afhænde. Endvidere nedrives ca. 50 m
2
 enetages bebyggelse i gården for at skabe 

bedre friareal her. På tilkøbt areal syd for bygningen etableres ligeledes 

opholdsareal i det fri. Til flere af lejlighederne på 1. sal etableres altan mod havnen 

og også i stueetagen hævede terrassearealer. 

  

Da der er tale om bestående bebyggelse, der til dato har haft matrikelskel helt i 

facaden på flere sider af bygningen, er det ikke muligt at tilgodese lokalplanens 

intention om opholdsareal lig 50 % af bruttoetagearealet. Friarealet omkring 

bygningen er forøget ved tilkøb og nedrivning samt søgt indrettet til attraktivt 

gårdmiljø og suppleret med terrasseareal og altaner. 

På den baggrund vurderer fagcenteret, at der er søgt skabt så meget friareal, som 

der er mulighed for.  

  

Indretning af op til 21 boliger udløser ikke krav om yderligere parkering. Der 

indrettes på ejendommen 14-17 parkeringspladser. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

I området syd for Sømandshjemmet foregår i dag forskellige aktiviteter, som kan 

virke generende eksempelvis i og ved auktionshallen. Det vurderes, at de 

vejledende støjgrænser for Sømandshjemmet 55-45-40 dB(A) kan overholdes med 

den nuværende benyttelse af disse arealer. 

Den planlagte anvendelse for de samme arealer med service- og liberalt erhverv 
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samt oplevelsesrelaterede funktioner forventes at medføre en mindre belastning 

end i dag. 

  

Etablering af altaner mod havnen vurderes ikke at have nogen begrænsende 

virkning på de aktiviteter, der foregår på havnearealerne i dag. Bliver der tale om 

helårsboliger bliver der naturligt mere fokus på aktiviteterne, men det ændrer intet 

på de vejledende grænseværdier for støj og dermed ingen skærpelse for 

virksomhederne.  

 

Indstilling 

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

der igangsættes ny planlægning for Skagen Sømandshjem med henblik på, at 

anvendelsesbestemmelsen helårsbeboelse ændres til boligformål. Øvrige 

anvendelsesbestemmelser fastholdes. Ansøger forestår udarbejdelse af det nye 

plangrundlag. 

  

I den nye lokalplan indarbejdes mulighed for adgang til ejendommen ad altangange 

samt reduceret krav til opholdsareal. Øvrige bestemmelser for bebyggelsens ydre 

fremtræden fastholdes. 

  

I forbindelse med efterfølgende byggesagsbehandling kan forventes godkendt 

indretning af maks 3 boliger i stueetagen uden niveaufri indgang.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.125509/11) 

Ansøgning om ændring af lokalplan iht. masterplan og projekt.pdf (dok.nr.31366/13) 

Sømandshjem Skitseforslag.pdf (dok.nr.31365/13) 
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6. Arealer til etablering af solcelleparker 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget 4 konkrete henvendelser på erhvervelse af 

erhvervsjord med henblik på etablering af solcelleparker. En henvendelse er koblet 

op på senere virksomhedsetablering indenfor fødevaresektoren. 

  

Der efterlyses forskellige størrelse på grundstykker fra 4.000 m
2
 til 10 ha., gerne i 

randområder af byer. Solcelleparker er energiproducerende virksomhed. 

  

Frederikshavn Kommune har ledige erhvervsarealer af nogen størrelse i Østervrå 

ved Bjeldalsvej og Frederikshavn på Knivholtvej og Vendsysselvej. 

  

Arealet på Bjeldalsvej er beliggende i kommuneplanens område SAE.E.05.30 og 

omfattet af lokalplan nr. 1.05.0. Området er endvidere medtaget i kommuneplanen 

som mulig placering af fælles biogasanlæg. 

  

Arealet ved Knivholtvej og Vendsysselvej er beliggende i kommuneplanens område 

FRE.E.16.03 og for arealerne syd for Vendsysselvej omfattet af byplanvedtægt nr. 

57. 

Arealer umiddelbart nord for Knivholt Skov er forbehold Naturpark. 

  

Ved Skeltvedvej er der et tidligere idrætsanlæg med en størrelse på ca. 5,5 ha., der 

kunne komme på tale. Arealet er beliggende i landzone og grænser op til et 

gammelt pelsdyrområde samme sted.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 er dispositioner, der er i overensstemmelse med en 

lokalplan/byplanvedtægt umiddelbart tilladt. Der må ikke retligt eller faktisk 

etableres forhold, der er i strid med lokalplanen/byplanvedtægtens bestemmelser 

med mindre dispensation meddeles efter bestemmelserne i § 19. 

  

Jf. Lov om planlægning § 13 stk.2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der 

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

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

kommuneplanens virkeliggørelse. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Ved Bjeldalsvej i Østervrå ligger den østligste del af erhvervsområdet nærmere 

byzone/Østervrå by end 500 meter, der er den anbefalede mindste afstand for 

biogasanlæg. Arealet omfatter ca. 9.000 m
2
.  

  

Pågældende areal er beliggende i lokalplanens delområde E1, der kun må 

anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres bebyggelse til eller udføres 

erhverv som lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre 

lagervirksomhed. Virksomhederne må ikke eller kun i ubetydelig grad medføre 
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gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 

  

Elproducerende anlæg i form af solcelleanlæg vil passe fint i sammenhæng med 

biogasanlæg.  

  

Solcelleanlæg er ikke en forventet virksomhedsform, men da der kun er 

genbrugsplads i samme del af erhvervsområdet, vurderes der ikke grundlag for 

eventuel partshøring inden stillingtagen. 

  

Arealet ved Knivholtvej er beliggende i byplanvedtægtens zone I, der kun må 

anvendes til erhvervs-, industri- og værkstedsvirksomhed samt tillige entreprenør- 

og oplagsvirksomhed og lignende generende virksomheder. 

  

Elproducerende anlæg i form af solcelleanlæg vil passe fint i områdets vestlige del 

nabo til det affaldsfyrede kraftvarmeværk. 

  

Solcelleanlæg er ikke en forventet virksomhedsform, men da der er stor afstand til 

de bestående virksomheder ved evt. placering langs vestgrænsen af 

erhvervsområdet vurderes der ikke grundlag for evt. partshøring inden stillingtagen. 

  

Restrumligheden i området er p.t. ca. 25-30 ha. Areal til Naturpark er fratrukket. 

  

Arealet langs Vendsysselvej er i kommuneplanen forbeholdt samme ”tunge” 

industri, men beliggende i landzone. Eventuel solcelleanlæg her, fordrer lokalplan 

med henblik på overførsel til byzone. 

  

Med så stor restrumlighed vurderer Center for Teknik og Miljø, at der er grundlag 

for at muliggøre placering af elproducerende anlæg i form af solcelleanlæg. Det er 

en betingelse, at der forsat er velbeliggende erhvervsarealer til salg til udvikling af 

virksomheder af sædvanlig art. 

  

Realisering af et solcelleanlæg af nogen størrelse på Skeltvedvej, der er landzone, 

betinger udarbejdelse af lokalplan. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Sagen drøftet. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto Bjeldalsvej.pdf (dok.nr.29767/13) 

Erhvervsområde Knivholtvej.pdf (dok.nr.29766/13) 

Oversigtskort luftfoto Skeltvedvej.pdf (dok.nr.32149/13) 
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7. Opfølgning på Masterplan for Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte Masterplan Skagen på mødet den 29. august 

2012. 

  

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

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

Skagen. 

  

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

de både understøtter og afbalancerer forskellige behov samtidig med at det 

bidrager hensigtsmæssigt til Skagens udvikling. 

Skagen skal kunne tilgodese indbyggernes interesse og skabe plads til beboere og 

gæster ved at tydeliggøre, at nogle boligområder fortsat skal fastholdes til 

helårsområder, mens andre områder skal kunne anvendes til boligformål uden krav 

om helårsanvendelse. 

  

Af kortbilag til masterplanen fremgår, at Østerby, Vesterby, Kappelborg mfl. og 

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

  

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

  

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

kommuneplanrammer fastlagt, at anvendelsen til boligformål skal være 

helårsbeboelse. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

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

kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

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

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret 

anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud 

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

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

byplanvedtægt.  

 

Planmæssige konsekvenser 

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

igangsættes ny planlægning for Skagen Nordstrand med henblik på, at 

anvendelsesbestemmelsen ændres fra helårsbolig til bolig. I beslutningen 

præciseres, at formålet med den ændrede planlægning alene er at ændre 
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anvendelsesbestemmelsen fra helårsbolig til bolig.  

  

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

ændrede planlægning for opfølgning af masterplanen alene er fokus på 

anvendelsesbestemmelserne. 

  

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

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

og omfattende alle relevante lokalplanlagte områder.  

For relevante områder uden lokalplan udarbejdes tillæg til kommuneplanen med 

anvendelsen bolig. 

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

håndhævelse af kommuneplanens rammebestemmelser herved umuliggøres.  

  

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

temaplanen med anvendelsesbestemmelser og den oprindelige lokalplan med alle 

øvrige bestemmelser. 

  

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

kommuneplanrevision gælde 2 sæt rammer – en med anvendelsesbestemmelser 

og den oprindelige med alle øvrige bestemmelser. 

  

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

måde at fastholde fokus på anvendelsesbestemmelserne eksempelvis i den 8-

ugers offentlighedsperiode.  

 

Indstilling 

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

planlægning for de i Masterplan Skagen udpegede områder til boligformål med 

henblik på, at anvendelsesbestemmelserne ændres fra helårsbolig til bolig gennem 

temalokalplan 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2012 

Med de faldne bemærkninger og efter dialog med masterplangruppen, genoptages 

sagen. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Center for Udvikling og Erhverv har efterfølgende afholdt møde med 

dialoggruppen, hvor opdelingen af Skagen by i helårsbolig- og boligområder blev 

drøftet. Det er dialoggruppens opfattelse, at det fortsat er relevant at opdele byen, 

og at den valgte opdeling fortsat kan anbefales.  

 

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

planlægning for de i Masterplan Skagen udpegede områder til boligformål med 

henblik på, at anvendelsesbestemmelserne ændres fra helårsbolig til bolig gennem 

temalokalplan. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Kortbilag Masterplanen.pdf (dok.nr.107532/12) 
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8. Opførelse af solcelleanlæg på terræn, Hedegårdsvej, Sæby  

 

Sagsfremstilling 

Rådgiverfirma søger på vegne af ejeren af ejendommen matr. nr. 1a, Den 

sydøstlige Del, Albæk, beliggende ved Hedegårdsvej, ca. 3 km sydvest for Voerså, 

om landzonetilladelse til opførelse af et terrænplaceret 400 kW solcelleanlæg. 

Anlægget ønskes opsat og idriftsat i indeværende år.  

  

Anlægget fylder ca. 1 ha og opnår en maksimal højde på knapt 2 m og placeres på 

et markareal, beliggende i landzone uden nogen umiddelbar tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. 

  

Anlægget tilsluttes det offentlige elnet, som et decentralt kraftværk.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Området er i henhold til kommuneplan 2009, udpeget som en del af et 

jordbrugsområde, hvor hensynet til jordbrugserhvervene, jf. retningslinie 5.2.3 skal 

varetages i balance med hensynet til de øvrige åbne land interesser og 

byudviklingsinteresser. Arealet er pålagt landbrugspligt og en ændret anvendelse til 

solcelleanlæg, vil forudsætte at Jordbrugskommissionen ophæver landbrugspligten 

på arealet. 

Den ansøgte placering af solcelleanlægget berører i øvrigt ikke 

naturbeskyttelseshensyn. 

  

Området er, jf. kommuneplan 2009, omfattet af kystnærhedszone A, regionalt 

kystlandskab, der som hovedregel skal friholdes for byudvikling, større tekniske 

anlæg, ferie- og fritidsanlæg, råstofindvinding mv. Det er en forudsætning, at 

landskabelige og naturmæssige interesser ikke tilsidesættes. Området er 

beliggende ca. 1,3 km fra kysten og anlægget kan ikke ses fra kysten eller påvirke 

oplevelsen heraf.  

  

Den ansøgte placering omfatter et område, der er beliggende i landzone indenfor 

kommuneplanramme SAE.T.07.01, der fastlægger en anvendelse til 

vindmølleklynge samt landbrug. Derudover er området omfattet af lokalplan nr. 

21.55 Vindmøllepark ved Ørsø, vedtaget i 1994. I henhold til lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser må området kun anvendes til jordbrugsformål og 

etablering af lokal vindmøllepark med tilhørende anlæg. Derudover indeholder 

lokalplanen ikke bestemmelser, som muliggør/forholder sig til etablering af 

solcelleanlæg. Etablering af solcelleanlæg vurderes derfor at stride mod 

lokalplanens anvendelsesbestemmelser, hvilke der i henhold til planlovens § 19, 

ikke lovligt, kan dispenseres fra.  

  

Der har tidligere været opført 4 vindmøller indenfor lokalplanens område, men de 

er nu nedtaget og der er ingen igangværende planer om nyopførelse af vindmøller 

indenfor lokalplanens område.  

   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3324 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 05. marts 2013 Side 22 af 67 

 

En landzonetilladelse til det ansøgte vurderes derfor, at forudsætte ophævelse af 

lokalplanen for det pågældende område eller at der iværksættes en ny lokalplan og 

kommuneplanlægning for solcelleanlægget.  

  

I forhold til at meddele landzonetilladelse til det ansøgte solcelleanlæg, er det 

Centerets vurdering, at anlægget med en effekt på 400 kW, adskiller sig væsentlig i 

størrelse og omfang fra de gængse husstandsanlæg på omkring 6 kW, som der 

kan meddeles landzonetilladelse til, forudsat at anlæggene opnår en umiddelbar 

tilknytning til eksisterende bebyggelse. Centeret vurderer, at den konkrete placering 

vil medføre, at solcelleanlægget opfattes som værende frit beliggende uden 

sammenhæng til anden bebyggelse og derfor vil solcelleanlægget medføre en 

uhensigtsmæssig spredning af bebyggelse i det åbne land. Derved vil en 

landzonetilladelse til det ansøgte stride mod et af hovedhensynene i planlovens 

bestemmelser for det åbne land, hvorefter ny bebyggelse skal søges opført i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

  

Der er nu indført nye tilskuds- og afregningsordninger for solcelleanlæg, herunder 

således, at solcelleanlæg på op til 400 kW er omfattet af en fast afregningspris på 

1,30 kr. pr. kWh i 10 år, hvor større anlæg omfattes af en gradvis nedtrapning af 

afregningsprisen de kommende år. Derfor kan det generelt forventes, at der vil 

opstå større interesse for ansøgte type solcelleanlæg op til 400 kW, som grundet 

størrelsen kan forudsætte en placering i det åbne land og uden tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. 

  

Generelt er det Centerets opfattelse, at så relativt store solcelleanlæg som det 

ansøgte, må betragtes som fritliggende selvstændige energianlæg som skal 

vurderes i forhold til, om projektets konkrete visuelle, funktionelle og miljømæssige 

konsekvenser vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø og som 

derfor kan forudsætte kommune- og lokalplanlægning, jf. planlovens § 13, stk. 2. I 

det konkrete projekt vurderer Centeret, at ansøgte solcelleanlæg vil medføre en 

væsentlig ændring af det bestående miljø, som følge af at anlægget omfatter et 

relativt stort areal på ca. 1 ha og som følge af, at anlægget placeres på et åbent 

areal som i dag benyttes til opdyrkningsformål og som  i øvrigt udgør en del af et 

større sammenhængende åbent og fladt landskab. Centeret vurderer derfor, at 

ansøgte anlæg forudsætter lokalplanlægning. Gennem lokalplanlægning kan 

projektet også tænkes ind i en mere overordnet planlægningsmæssig 

sammenhæng, herunder udpegning af større områder (solcelleparker), som findes 

særligt egnet til placering af større solcelleanlæg, ligesom det kendes fra 

vindmølleområdet. 

  

I den konkrete sag, er der for området i forvejen lokalplanlagt for vindmøller via en 

ældre planlægning fra 1994 og det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der på 

dette sted, gennem kommune- og lokalplanlægning,  udpeges et større 

sammenhængende areal til solcelleanlæg, hvorunder ansøgte solcelleanlæg kan 

opføres.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 
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1. der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af 

solcelleanlæg 

2. der på bygherrens foranledning via lokal- og kommuneplanlægning 

udpeges et større sammenhængende område til solcelleanlæg, som også 

kan omfatte ansøgte solcelleanlæg  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Ansøgning Principskitse.pdf (dok.nr.21752/13) 

Ansøgning Oversigtsplan .pdf (dok.nr.21751/13) 

Oversigtskort .pdf (dok.nr.29294/13) 
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9. Ansøgning om afvigelse fra byggeretten på ejendommen 

Ulrik Plesnersvej 13, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø (CTM) modtog den 6. november 2012 ansøgning om 

opførelse af ny havestue. Efterfølgende modtog CTM henholdsvis den 19. 

december 2012 og 7. januar 2013 supplerende oplysninger om diverse udhuse 

(træskur+legehus) samt ansøgning om ny carport. På ejendommen er der i 

forvejen en eksisterende garage med længde på 11,6 m i naboskel.  

  

De supplerende oplysninger medfører imidlertid en lovliggørelse af to mindre 

udhuse (træskur + legehus) samt ansøgers ønske om yderligere bebyggelse i skel 

med ny carport. Lovliggørelsen af de to udhuse medfører en samlet bebygget 

længde ved naboskel på i alt ca. 17,5 m. Hertil kommer yderligere ønsket om ny 

carport på 6 m, det vil sige i alt 23,5 m  

Det ansøgte er i strid med byggeretten, jf. bygningsreglementet BR 2010.  

  

En gennemførelse af det ansøgte forudsætter en afvigelse fra byggeretten samt en 

helhedsvurdering og partshøring hos berørte naboer. 

  

Plangrundlag 

Ejendommen er i henhold til kommuneplanrammen - rammeområde SKA.B.05.02 - 

udlagt til boligområder – helårsboliger (åben-lav) mv.  

  

Afvigelse fra byggeretten 

Det ansøgte kræver en afvigelse fra byggeretten BR 2010, herunder gælder for 

garager, carporte og lignende: 

 Jf. kap. 2.2.6. stk. 2 1) ” de sider der vender mod naboskel, må ikke have 

større samlet længde end 12 m” 

Der søges om i alt 23,5 m bebyggelse i skel 

Fagcenterets bemærkninger 

Den ansøgte bebyggelse i naboskel på 23,5 m er væsentligt udover den praksis, 

der har været udøvet i CTM. På denne baggrund indstilles en lovliggørelse af 

ejendommens eksisterende garage med træskur og legehus – d.v.s. i alt ca. 17,5 m 

og afslag på carportbebyggelse i skel bræmmen udover denne længde – med ialt 

23,5 m. 

 

Indstilling 

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

1. der meddeles lovliggørelse af træskur og legehus med afvigelse fra 

byggeretten på op til 17,5 m længde i naboskel – forudsat en partshøring 

uden væsentlige bemærkninger  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9997 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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2. der meddeles afslag på ny carport ved naboskel med samlet længde på ialt 

23,5 m 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Supplerende ansøgning -  (dok.nr.28176/13) 
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10. Ombygning af ejendommen Daphnesvej 2, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Daphnesvej 2, matr. nr. 231 b Skagen Bygrunde, Skagen, 

ansøger om ændringer af bygningen. 

  

Projektet omfatter udskiftning af tagsten, isætning af 2 tagvinduer i hver tagflade 

med en maksimal størrelse på 3 tagsten bred og 3 tagsten høj, isætning af nye 

døre og vinduer med samme udformning som eksisterende i facaden mod nord og 

gavle mod øst og vest. I facaden mod syd erstattes eksisterende dør med 

sidevinduer med ny dobbeltdør i eksisterende murhul og ny dobbeltdør i nyt murhul 

samt nyt vindue i eksisterende murhul. 

  

Bygningen vil blive sandblæst, vandskuret og efterfølgende malet. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen er beliggende i område, omfattet af lokalplan SKA. 200.C.2 og 

optaget som bevaringsværdig længehus. 

  

I Kommuneatlasset for Skagen er bygningen registreret med en bevaringsværdi 

(SAVE registreret) på 3. 

  

Ejendommen er et længehus i 1 1/2 plan med vandskurede ydervægge, malet i 

farven gul.  

  

Sagen er udsendt i naboorientering. 

  

Lokalplanen fastsætter i § 9.1 at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse samt i § 9.34 at 

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

traditionelle byggeskik. Som hovedprincip skal nye vinduer og døre isættes de 

gamle murhuller og med samme placering. Hvis facaden er skæmmet af nyere 

murhuller og gennembrud, der ikke er i overensstemmelse med husets byggestil, 

skal hullerne tilstræbes tilbageført i forbindelse med en udskiftning af døre og 

vinduer. 

  

Det ansøgte vil kræve dispensation fra lokalplanens §§ 9.1.og 9.34. 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at renoveringen/ombygningen i øvrigt 

overholder bestemmelserne i lokalplanen. 

 

Indstilling 

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

hvis der ikke fremkommer væsentlige bemærkninger ved naboorienteringen. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11621 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Afbud: Erik Sørensen. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen har været udsendt i naboorientering 

Der er indkommet 1 indsigelse/bemærkning til det ansøgte. Der er vedlagt notat. 

Centret vurderer ikke at bemærkningerne medfører ændringer i forhold til den 

tidligere indstilling 

 

Indstilling 

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

1. der meddeles tilladelse til det ansøgte 

2. der meddeles dispensation fra lokalplanens § 9.34.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Ansøgning og korrespondance med ansøger  (dok.nr.14680/13) 

Indsigelse mv. fra foreningen By og Land, samt bygherrens bemærkninger til 

indsigelsen (dok.nr.31259/13) 

Billeder  (dok.nr.32512/13) 

Høringsnotat.docx (dok.nr.32564/13) 
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11. Ansøgning om inddragelse af udhuse til bolig suppleret 

med hems og kvist på ejendommen Vestre Strandvej 56, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at ændre anvendelsen af udhuse 

til bolig, etablere hems og erstatte nuværende ovenlysvindue i tagfladen mod syd 

med kvist lig øvrig tagkvist på samme tagflade. 

  

Ejendommen indeholder i dag 2 udhuse dels integreret udhus på 10 m
2
 og dels 

tilbygget udhus på 15 m
2
. 

Det integrerede udhus inddrages i nuværende soveværelse og tilbygget udhus 

ændres til værelse med 7 m
2
 hems i tagrummet. Bebygget areal fastholdes på 133 

m
2
 og etagearealet forøges med udhusarealet og hems i alt 35 m

2
. 

  

På den sydvendte tagflade er der meddelt tilladelse til altankvist og en tagkvist 

samt et ovenlysvindue, samlet længde ca. 3,90 meter. Ved at erstatte 

ovenlysvinduet med kvist øges den samlede kvistlængde til 4,69 meter. Tagfladens 

samlede længde udgør 12,29 meter og efter indretning af hems 15,41 meter. 

  

Ved at erstatte ovenlysvinduet med kvist stiger ejendommens etageareal med 

yderligere 2 m
2
. 

  

Etagearealet stiger med i alt 37 m
2 
fra nuværende 174 m

2
 til fremtidig 210 m

2
. En 

stigning i bebyggelsesprocenten fra 32,4 % til fremtidig 39.3 %. 

  

Ansøgningen begrundes med, at den nye kvist vender mod syd (vandet) og 

dermed ingen indblikgener samt Natur- og Miljøklagenævnets seneste afgørelse, 

der efter ansøgers opfattelse muliggør ændring af udhuse til bolig. 

  

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

lokalplan SKA.242.B. 

  

Det ansøgte betinger følgende dispensationer: 

 fra stk. 7.1, hvorefter bebyggelsesprocenten for hver grund ikke må 

overstige 35 %, og det bebyggede areal på hver grund ikke må overstige 

20 %.  

Plan- og Miljøudvalget har den 6. november 2012 meddelt dispensation til 

bebygget areal på 22 % i forbindelse med lovliggørelse af den faktisk opførte 

bebyggelse. 

  

Naboorientering er ikke iværksat.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/384 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver ved afgørelse af 26. september 2012 

kommunens afslag på ansøgning om udnyttelse af tagetagen over tilbygget udhus 

til bolig samt etablere yderligere kvist. Nævnet hjemsender sagen til fornyet 

behandling med henblik på, at kommunen vurderer bebyggelsens omfang, bortset 

fra højden samt, at nævnets bemærkninger herom inddrages. 

  

Det er fagcenterets opfattelse, at denne afgørelse giver ansøger medhold i, at 

kommunen ikke kan nægte indretning af boligareal i tagetagen over tilbygget 

udhus, hvis dette jf. gældende lokalplan er muligt med hensyn til bebyggelsens 

omfang udtrykt ved bebygget areal og bebyggelsesprocenten. Nævnet 

tilkendegiver, at bebyggelsens højde på de 6,5 meter er o.k. 

  

Integreret udhus og tilbygget udhus begge med boligareal i tagetagen er ikke 

bygninger, der kan opføres ud over det bebyggede areal på maks. 20 %, da disse 

nu ikke er bygninger kun til sekundært formål. 

  

Med baggrund i denne bestemmelse har Plan- og Miljøudvalget for lovliggørelse af 

det integrerede udhus meddelt dispensation til bebygget areal på 22 %. 

  

Plan- og Miljøudvalget har i forbindelse med nybyggeri fastholdt en meget restriktiv 

praksis med hensyn til overskridelse af den tilladte bebyggelsesprocent på maks. 

35 %. Nærværende projekt er om- og tilbygning fra overkant kælderloft og derfor 

sammenlignelig hermed, idet stueetagen ikke følger omrids af kælderen. 

  

Fagcenteret vurderer ikke, at der her er helt særlige grunde til yderligere at fravige 

lokalplanens bestemmelser om bebygget areal og ikke mindst 

bebyggelsesprocenten. I vurderingen har også indgået hensynet til 

lighedsgrundsætningen. 

  

Konsekvens af denne vurdering er, at den ansøgte udskiftning af ovenlys med kvist 

på sydfacaden ikke er mulig. Dette vil betinge dispensation fra lokalplanens stk. 

8.9, hvorefter den samlede længde af kviste på hver tagflade ikke må overskride 

1/3 af hver enkelt tagflades længde. Her en samlet kvistlængde på 4,69 meter. 

Tagfladens samlede længde udgør 12,29 meter. 

  

Fagcenteret vurderer ikke grundlag for at fravige lokalplanens bestemmelser om 

tilladt kvistlængde.  

 

Indstilling 

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

1. der meddeles afslag på den ansøgte ændrede anvendelse af udhuse til 

bolig, herunder hems og kvist på ejendommen Vestre Strandvej 56, 

Skagen. Tidligere meddelt dispensation til bebygget areal på 22 % og 
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bebyggelsesprocent på 35 % jf. gældende lokalplan ønskes fastholdt 

2. endvidere ønsker udvalget bestemmelserne om kvistlængder i gældende 

lokalplan SKA.242.B overholdt. Der ses ikke grundlag for dispensation.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Ansøgning.pdf (dok.nr.29759/13) 

Revideret byggeprojekt.pdf (dok.nr.29760/13) 

Godkendt indretning - PMU 08.11.2012.PDF (dok.nr.29758/13) 
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12. Tilbygning af personalerum, Lindevej 2-42, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Ældreboligselskab søger om tilladelse til at opføre en tilbygning på 75 m
2 

indeholdende kontor og mødelokaler mv. til brug for personalet. 

Tilbygningen placeres mellem to eksisterende boligfløje som en udvidelse af 

eksisterende forbindelsesgang. Tilbygningen udføres med facader i lodret 

træbeklædning mod haven og med fladt tag med tagpap. 

  

Ejendommens nuværende etageareal udgør 1500 m
2
 svarende til en 

bebyggelsesprocent på 33,5 %. Med tilbygningen på 75 m
2
 stiger 

bebyggelsesprocenten til 35,3 %.  

  

Ansøgningen begrundes med et ønske om at imødekomme gældende regler fra 

Arbejdstilsynet med hensyn til personalefaciliteter. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.05.03 og omfattet af 

lokalplan nr. 141-B.61. 

  

Tilbygningen betinger følgende dispensationer fra lokalplanens bestemmelser: 

 fra stk. 6.1, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke 

må overstige 30 % - her en fremtidig bebyggelsesprocent på 35,3 %, en 

stigning fra nuværende 33,5 %. 

 fra stk. 6.3, hvorefter tagets vinkel med det vandrette plan kan udføres 25-

35 grader – her fremtidigt tilbygning med fladt tag. 

 fra stk. 7.2, hvorefter ydervægge skal udføres som murede facader, som 

blank mur i teglsten eller vandskuret – her fremtidig lodret træbeklædning. 

Endvidere betinger overskridelse af bebyggelsens omfang godkendelse i henhold 

til Bygningsreglement 2010 kap. 2.1. 

  

Naboorientering og partshøring har til dato ikke givet anledning til indsigelser. 

Eventuelle supplerende bemærkninger fremlægges på mødet.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning kan der dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen 

ikke er i strid med principperne i planen, det vil sige planens formål og anvendelse. 

Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet må kun bestå af tæt-lav boligbebyggelse 

med tilhørende fælleshus. Endvidere anføres, at der på ejendommen må indrettes 

boliger velegnede for ældre og handicappede. 

  

På ejendommen er der indrettet 26 boliger til ovennævnte målgruppe og til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3142 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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personalet møderum og personalegarderobe- og toilet. Forbedring af faciliteter til 

personalet oplyses at være en nødvendighed for at tilgodese 

arbejdsmiljølovgivningen. 

  

Forøgelse af bebyggelsen med de ansøgte 75 m
2
 vurderes ikke at reducere 

friarealet nævneværdigt. Der er fortsat mulighed for terrassearealer, og 

parkeringsforholdene er uændret.   

  

Bebyggelsen langs Lindevej er udformet som 3 boligfløje med muret facade og 

tegltag, der er forbundet indbyrdes med glasgange med fladt tag. Tilbygningens 

udformning med træbeklædning og fladt tag underordner sig de murede boligfløje 

og dermed fastholdes det arkitektoniske udtryk. 

  

Fagcenteret vurderer, at tilbygningen er søgt tilpasset på en god måde og kan 

anbefale den ansøgte løsning. 

 

Indstilling 

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

idet der meddeles de nødvendige dispensationer fra gældende lokalplan til 

opførelse af tilbygning Lindevej 2-42, Skagen. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto 2012.pdf (dok.nr.29753/13) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.29754/13) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.29755/13) 

Bemærkninger ved naboorientering.pdf (dok.nr.32150/13) 
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13. Etablering af indendørs legeland Kattegatvej 11, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Potentiel lejer ansøger om principiel tilladelse til etablering af indendørs legeland i 

del af ovennævnte ejendom. 

Lokalet indrettes med forskellige former for indendørsaktiviteter, opdelt på de 

forskellige aldersgrupper, små og lidt større børn samt afslapningsområde til de 

voksne. Der indrettes mindre cafe med salg af varme og kolde drikke, slik, is mv. 

Åbningstid kl. 10.00 -17.30 hele ugen i højsæson, ferier mv. og weekend i 

lavsæsonen. 

Der er ca. 50 p-pladser på ejendommen. 

  

Ejendommen har oprindelig i sin helhed været en produktionsvirksomhed med 

tilhørende administration. Lokalerne, der ønskes nyindrettet til det ansøgte formål, 

har i en årrække været anvendt af virksomheden Skagen og senest til 

genbrugsbutik med tilhørende lager (AVØ). 

  

Ejendommen Kattegatvej 11-13 er beliggende i kommuneplanens område 

SKA.E.06.04 og omfattet af lokalplan nr. 113 – E.33, beliggende i planens 

delområde A.  

Heraf fremgår, at området må anvendes til lettere industri, lager- og 

håndværksvirksomheder, transport- og speditionsvirksomheder, administration- og 

forretningsvirksomhed i tilknytning til disse virksomheder. Disse butikker må højst 

være 200 m
2
. 

Endvidere specielle udvalgsvarebutikker som alene forhandler særligt 

pladskrævende udvalgsvaregrupper med en butiksstørrelse på højst 1.000 m
2
 

bruttoetageareal for den enkelte butik. 

Området må ikke anvendes til yderligere detailhandel, særligt forurenende 

virksomheder, større lager- og produktionsvirksomheder, boligformål, 

restaurationsvirksomhed, burgerbarer, pølsevogne og lignende samt pelsdyrfarme 

og andre dyrehold. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra en lokalplan, hvis 

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

og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af 

en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Med baggrund i, at områdets udvikling er ”løbet fra” gældende planlægning 

godkendes primo 2010 efter afholdt naboorientering indretning af motionscenter og 

kontor/administration uden virksomhedstilknytning i ejendommen Kattegatvej 11. 

Denne beslutning følges op af beslutning om, at der skal udarbejdes ny lokalplan 

for området ved Kattegatvej tilpasset områdets faktiske anvendelse. Denne 

lokalplan er endnu ikke udarbejdet. 
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Legeland som ansøgt vurderes at kunne indpasses i det i øvrigt meget blandede 

erhvervsområde, der i dag allerede indeholder bl.a. bowlingcenter og 

motionscenter. 

  

Legeland kan ikke umiddelbart etableres indenfor rammerne af gældende 

lokalplan. Dette kunne forsøges godkendt efter forudgående naboorientering lig 

motionscenteret idet, legelandet etableres i samme bygning og under hensyn til 

lighedsgrundsætningen. 

Evt. tilladelse følges op af gennemførelse af den allerede besluttede nye lokalplan 

for området. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Lokalplanområdets vestlige del grænser op til boligområder og indeholder også 

selv 4 boliger tilknyttet virksomhed. 

Endvidere er der i området bowlinghal, motionscenter, 4 butikker med 

pladskrævende varer, 1 almindelig udvalgsvarebutik, 1 butik i forbindelse med 

lager, vognmand, værksteder og servicevirksomheder, 2-3 

produktionsvirksomheder, lagerhaller samt betonværk med cementstøberi, 

oliesepareringsanlæg og omfattende vognmandsaktivitet og også en række liberale 

erhverv og kontorer uden virksomhedstilknytning. 

  

Ny lokalplan med en lidt bredere anvendelse, der muliggør liberalt erhverv og andre 

administrative funktioner samt motionscenter, bowling og lignende vurderes ikke at 

ændre de miljømæssige vilkår for områdets nuværende og meget forskelligartede 

virksomheder.  

 

Indstilling 

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

1. etablering af legeland søges realiseret indenfor rammerne af gældende 

lokalplan. Giver naboorientering anledning til bemærkninger genoptages 

sagen. 

2. godkendelsen følges op af igangsætning af allerede besluttet ny 

planlægning for området.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto 2012.pdf (dok.nr.29750/13) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.29751/13) 

Plan af bygning.pdf (dok.nr.29752/13) 
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14. Ansøgning om dispensation fra lokalplan på ejendommen 

Gråanden 3, Ålbæk  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø (CTM) modtog den 1. november 2012 ansøgning om at 

inddrage eksisterende terrasseoverdækning til entre og ændre sommerhusets 

eksisterende taghældning fra 25 til 30 grader. Der ønskes samtidig etableret hems 

over den nye entre. Den 10. december 2012 modtager CTM supplerende og 

uddybende ansøgningsmateriale. 

  

En gennemførelse af det ansøgte projekt forudsætter dispensationer fra gældende 

lokalplanbestemmelse – herunder ændring af taghældning på huset. 

  

Det ansøgte blev den 13. december 2012 udsendt i naboorientering til 7 naboer 

samt Foreningen for By og Landskab og ved høringsperiodens udløb var der 

indgået 4 indsigelser mod det ansøgte. Samme ejer af ejendommene nr. 18 og 20 

(ubebygget grund)  

Bemærkninger fra ejer til indkomne indsigelser modtages den 21. februar 2013.   

  

Plangrundlag 

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA.S.11.01 

udlagt til sommerhusområde. Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 

140-S.34. 

  

Dispensation fra gældende lokalplan  

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 

nr. 140-S.34. 

  

Herudover ansøges der om følgende forhold  

 Pkt. 8.4 fastsætter, at ”tagenes vinkel med det vandrette plan skal være 15- 

25 grader” 

 Der ansøges om ny taghældning på 30 grader  

Bemærkninger fra fagcenteret 

Det kan oplyses, at der tidligere den 6. juli 2010 blev meddelt dispensation til anden 

taghældning (35 grader) indenfor lokalplanområdet.  

Samtidig kan det oplyses, at Center for Teknik og Miljø den 29. juni 2011 

annoncerede en praksisændring for hele Kommune. På denne baggrund er det 

muligt at se bort fra tidligere meddelte dispensation. Til fastholdelse af områdets 

arkitektur samt fastholdelse af et harmonisk sommerhusområde, bør ansøgte 

dispensation ikke imødekommes. 

 

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. 
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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 den ansøgte 

dispensation ikke imødekommes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Ansøgning med tegninger  (dok.nr.15483/13) 

Supplerende ansøgningsmateriale -  (dok.nr.15512/13) 

Naboorientering 1 (dok.nr.149115/12) 

Svar på naboorientering - 3 indsigelser (dok.nr.15562/13) 

Bemærkninger fra ejer/ansøger til indgåede indsigelser - 20130222083757449.pdf (dok.nr.29507/13) 
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15. Containere (byggeplads) i Rådhusparken, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Siden 2004 har der i Rådhusparken i Frederikshavn, matr. nr. 531 Frederikshavn 

Bygrunde, stået containere, som har været anvendt som byggepladskontor i 

forbindelse med opførelse af nyt byggeri på den gamle biografgrund, hvor 

Colosseum lå i sin tid. 

  

I forbindelse med Frederikshavn Kommunes afhændelse af den gamle 

biografgrund til bygherre for det nye byggeri, gav kommunen grundejersamtykke til 

placering af de pågældende containere i Rådhusparken. Byggeprojektet blev 

inddelt i 3 etaper, hvor etape I og II blev bygget fra 2004 til 2010: 

 Etape I var den østlige del af den gamle biografgrund med byggestart i 

2004. 

 Etape II var den vestlige del af den gamle biografgrund med byggeperiode 

2008 – 2010. 

 Etape III er endnu ikke gennemført. De planlægningsmæssige rammer for 

etape III er anført i lokalplan FRE.BC.15.05.01 ”Hangaardsvej” 

Offentligheden har i 2012 haft fokus på containerne. Nordjyske Stiftstidende 

omtalte containerne i en artikel den 8. november 2012 under overskriften ”Grim 

bygningskonstruktion glemt i Rådhusparken”, og Lokalavisen fulgte op den 19. 

december 2012 under overskriften ”Noget værre rod”. 

  

Bygherren for projektet har ansøgt om fornyelse af samtykke til containerne, da 

placeringen er optimal med henblik på fremtidig byggeplads for etape III. Bygherren 

forventer umiddelbart, at containerne vil skulle stå i Rådhusparken i yderligere 2 år. 

  

Hvis det er realistisk at gennemføre etape III inden for de kommende 2 år, bør det 

overvejes at forny ejendomsretligt samtykke fra 2004. En tilladelse bør i givet fald 

være tidsbegrænset på vilkår: 

 Bygherre skal opstille byggepladsafskærmning (hegn), jf. Arbejdstilsynets 

vejledninger om indretning af arbejdssteder 

 Bygherre skal opstille informationstavle om projektet 

 Bygherre skal sørge for fornøden vedligeholdelse af og renholdelse 

omkring containerne 

 Ehhvert ansvar over for tredjemand som følge af containernes 

tilstedeværelse påhviler bygherre 

 Bygherre skal retablere arealet uden udgift for Frederikshavn Kommune 

 Frederikshavn Kommune kan tilbagekalde tilladelsen med et halvt års 

varsel 

 
Juridiske konsekvenser 
Containerne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets 
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vejledninger om indretning af arbejdssteder, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 

  

Der kræves ikke byggetilladelse til anbringelse af containerne, men disse skal være 

afmærket som en byggeplads efter Arbejdstilsynets vejledninger, og hvis der ikke 

er opstillet byggepladsafskærmning (hegn), bør containerne tillige i fornødent 

omfang være afmærket efter reglerne om afmærkning af vejarbejder på grund af 

offentlighedens færdsel i Rådhusparken forbi containerne. 

 

Indstilling 

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

forhandlinger med bygherre om at fjerne containerne eller flytte containerne til ny 

placering i umiddelbar nærhed af fremtidig byggeplads for etape III. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Udvalget ønsker containerne fjernet senest 1. maj 2013. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Containere i Rådhusparken - historisk redegørelse.pdf (dok.nr.21447/13) 

Lokalplan FRE.BC.15.05.01 "Hangaardsvej".pdf (dok.nr.21540/13) 
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16. Opførelse af nye boliger Niels Mørchs Gade 21, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt søger på vegne af ejer af ovennævnte ejendom om tilladelse til at nyopføre 

5 boliger på hver 96 m
2
 fordelt på 2 etager. 

Der påtænkes opført 2 etages bebyggelse med fladt tag som randbebyggelse langs 

Niels Mørchs Gade med i alt 3 boliger og samme form for bebyggelse inde på 

grunden langs nordskel med 2 boliger. Endvidere 5 skure og teknikrum. 

  

Grundarealet udgør 707 m
2
 og med et fremtidigt etageareal på 480 m

2
 bliver 

bebyggelsesprocenten 67.9 %. Der kan blive ca. 200 m
2
 friareal på terræn dels ved 

den enkelte bolig og dels fælles og altan samt 5 parkeringspladser med adgang fra 

servicevejen langs østskel. 

  

Ejendommen har oprindelig været bebygget med et bevaringsværdigt hus langs 

østskel og bebyggelse langs Niels Mørchs Gade, i alt 6 boliger. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.15.05 og omfattet af 

lokalplan nr. 623-1 delområde I. 

  

Det ansøgte betinger følgende dispensationer fra lokalplanens bestemmelser: 

 fra § 9 stk.1 a, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 

ikke må overstige 60 % - her fremtidig 67,9 % 

 fra § 9 stk. 1 c, hvorefter bebyggelse kun må opføres i overensstemmelse 

med det i planen viste retningsgivende byggefelter – her 2 boliger og skure 

udenfor byggefeltet i udlagt opholdsareal og parkering 

 fra § 10 stk.4, hvorefter tage skal være symmetriske saddeltage af tegl eller 

andet godkendt materiale 

 fra § 10 stk.5, hvorefter tagfladens vinkel med det vandrette plan skal være 

mellem 30° og 45° - her fladt tag 

Endvidere betinger bebyggelse placeret udenfor byggefeltet godkendelse jf. 

Bygningsreglement 2010 kap. 2.1. 

  

Naboorientering er ikke iværksat.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra en lokalplan, hvis 

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

og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af 

en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser 

I 2008 søgte ejer om tilladelse til at ombygge det bevaringsværdige hus beliggende 
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øst på grunden ned mod Sæbybanestien. Tilladelse hertil meddeles. Under 

ombygningen styrter huset nærmest sammen og ejer søger om tilladelse til at 

nedrive dette. 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2009, at dette var 

muligt. Afgørelsen blev begrundet med husets tilstand og at genopførelse reelt vil 

blive i nyt hus med en placering i strid med lokalplanens intention om 

randbebyggelse langs Niels Mørchs Gade.  

Med baggrund i denne beslutning vurderer ansøger, at det fortsat er muligt at 

ombygge huset som oprindeligt tilladt og dermed bevare dette. 

  

I 2011 søges om tilladelse til at opføre ny bebyggelse langs Niels Mørchs Gade 

med 3 boliger. Det bevaringsværdige hus bibeholdes. 

  

Plan- og Miljøudvalget meddelte på mødet den 8. marts 2011 tilladelse hertil, idet 

der dispenseres til en bebyggelsesprocent på ca. 71 %. Afgørelsen begrundes, at 

den nye bebyggelse placeres i gadeflugt i overensstemmelse med lokalplanens 

bestemmelser og, at der er tilstrækkelig opholds- og parkeringsarealer. 

  

Det nu modtagne projekt indeholder alene nybyggeri og dermed ikke hensynet til et 

bevaringsværdigt hus, der kan begrunde, at lokalplanen fraviges.  

  

Bebyggelsen på Niels Mørchs Gade ligger i overvejende grad i retning nord/syd 

med forhuse ud mod gaden, dog med enkelte huse orienteret ud mod 

Sæbybanestien i den sydlige del. Endvidere er der gennem ny planlægning 

muliggjort bebyggelse også øst/vest på en enkelt større ejendom gennem ny 

planlægning. 

  

Placering af bebyggelse, opholdsareal og parkering vurderes at være et princip i 

lokalplanen. Ny bebyggelse med 2 boliger langs nordskel i udlagt opholdsareal 

vurderes derfor ikke umiddelbart at kunne realiseres indenfor rammerne af 

gældende lokalplan.  

  

Realisering af projektet betinger udarbejdelse af ny lokalplan. I forbindelse med 

udarbejdelse af ny lokalplan for større naboejendom er der muliggjort en 

bebyggelsesprocent på 85 %.  

  

Det ansøgte projekt har opholdsareal svarende til 50 % af boligarealet og 

tilstrækkelig parkering. På den baggrund og under hensyn til 

lighedsgrundsætningen vurderes det ansøgte projekt med boligstørrelser på 96 m
2
 

at kunne være grundlag for ny lokalplan. Der muliggøres en bebyggelsesprocent på 

maks 70 %. 

 

Indstilling 

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

grundlag for ny planlægning. Ansøger forestår udarbejdelse heraf. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 
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Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto.pdf (dok.nr.29763/13) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.31272/13) 

Skitseprojekt.pdf (dok.nr.31271/13) 
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17. Indretning af tagrum til beboelse Skansegade 15, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom søger i forbindelse med renovering af denne om at 

udvide lejlighederne på 1. sal ved inddragelse af loftsrum. 

  

Ejendommen er i 2 etager med stue, mansardetage og ca. 30 graders loftsrum. I 

forbindelse med inddragelse af dette loftsrum til udvidelse af de underliggende 

lejligheder påtænkes isat 2 store kviste på sydfacaden. 

  

I ejendommen er der p.t. 4 boliger. Dette antal fastholdes. 

  

Ejendommen har et grundareal på 470 m
2
 og et etageareal på 260 m

2
 svarende til 

en bebyggelsesprocent på 55 %. Loftsetagen er p.t. medregnet med et areal på 46 

m
2
. Dette forøges med de ansøgte 2 kviste ca. 13 m

2
. Fremtidig 

bebyggelsesprocent på ca. 58 %. 

  

Ejer har igangsat indretningen uden ansøgning herom, da loftsrummet ved ejers 

overtagelse var indrettet med værelser tilhørende de 2 lejligheder på 1. sal.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.15.02. Der er ingen 

lokalplan. 

  

Ejendommen er jf. Kulturstyrelsen bevaringsværdig med værdien 4. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at nye bygninger skal opføres i 1½ etage med maks 

bebyggelsesprocent på 50 %.  

  

Der er ikke iværksat partshøring.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller 

ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med 

bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. 

Forbuddet kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i 

kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en 

lokalplan eller en byplanvedtægt. 

  

 

Planmæssige konsekvenser 

Tilbage i 1987 har der i tagetagen været indrettet en lejlighed uden tilladelse. I 

samme tagetage har der tilbage i 1984 været et udlejningsværelse, der senere blev 

anvendt af ejendommens ejer sammen med lejligheden på 1. sal. I 2002 anmodede 

ejeren om, at areal i tagetagen udgik som boligareal og dermed ikke længere var 
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en del af den underliggende lejlighed.  

  

Det er dette værelse mv. nuværende ejer har anset for lovlig og arbejdet videre på 

grundlag af. 

  

Med baggrund i forhistorien om udlejningsværelse og værelse indgået i lejlighed på 

1. sal, vurderes det tvivlsomt, om det er muligt at hindre genoprettelse af dette. 

  

Ejendommen fremstår i dag med 2 etager og udnytteligt loftsrum. Med etablering af 

de 2 meget store kviste på sydfacaden svarende til ca. halvdelen af husets længde 

får huset karakter af 3 etager mod syd/havesiden. Endvidere sker der en mindre 

forøgelse af bebyggelsesprocenten. 

Kvistene virker meget voldsomme, da kvisttaget nærmest er vandret og begynder 

tæt på kip. En sådan kvistudformning er valgt, for at der kan blive en fornuftig 

udnyttelse af tagrummet med en taghældning på ca. 30 grader. 

Hver kvist er forsynet med 3 vinduer og også vindue i flunken mod øst/udsigt over 

Kattegat. 

Fra disse glasarealer kan ikke afvises, at der er indblik i nabohaver, men 

sandsynlig ikke meget mere, end der allerede er i dag fra vinduerne på 1. sal. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at etablering af 2 store tagkviste i taget over 

mansard ikke er forenelig med kommuneplanens intention om, at bebyggelse skal 

opføres i 1½ etage. 

Genoprettelse af boligareal i loftsrum kan tvivlsomt hindres. I lignende sager er 

godkendt ovenlys i tagfladen som dagslystilgang og rednindsåbning. 

 

Indstilling 

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

etablering af de ansøgte 2 kviste. Ansøger henvises til at sætte ovenlys i 

beboelsesrum i tagetagen over mansard. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto 2012.pdf (dok.nr.30525/13) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.30523/13) 

Foto.pdf (dok.nr.30524/13) 

Henvendelse fra nabo.pdf (dok.nr.31369/13) 
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18. Opførelse af beboelsesejendom Vestergade 12, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af bygherre søges om principiel tilladelse til at opføre en ren 

beboelsesejendom på ovennævnte adresse. Konkret påtænkes en bebyggelse i 3 

etager uden kælder og med i alt 6 boliger. 

  

I sommeren 2011 er der meddelt byggetilladelse til opførelse af en 2 etages 

ejendom med 2 butikker i stuen og 2 boliger på 1. sal. Byggeriet er ikke påbegyndt. 

  

Det har ikke været muligt for bygherren at finde lejere/købere til butiksarealerne i 

stueetagen, hvorfor der nu søges om at ændre stueetagen til boligformål. 

  

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

af lokalplan nr. 4.56.0 delområde 7. 

  

Af lokalplanen fremgår, at stueetagerne skal anvendes til følgende: 

I stueetagen langs Lille Nytorv, Vestergade, Grønnegade og Torvet kan der kun 

etableres butikker til detailhandel, restauranter, hoteller, cafeer, offentlige samt 

halvoffentlige servicebutikker. 

Byrådet kan meddele dispensation til strøgkundeorienteret servicebutikker, såsom 

bolig-, frisør- og forsikringsbutik, pengeautomat og lignende, såfremt 

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

Endvidere kan der i sidehusene etableres butikker, engrosforretninger og mindre 

ikke-generende fremstillingsvirksomheder. 

1. sal kan anvendes til boliger og 2. sal skal anvendes til boliger. 

  

Det ansøgte betinger således dispensation fra lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser for bebyggelsens stueetage. 

  

Der er ikke iværksat naboorientering.  

Der er udsendt høring til Sæby Handelsstandsforening, der fremsender følgende: 

 Principielt er bestyrelsen af den holdning, at den bestående centerplan skal 

følges og dermed kun erhvervsudnyttelse i stueetagen 

 Et flertal i bestyrelsen er dog af den mening, at der ønskes bebyggelse på 

den tomme grund, der nu i mange år har skæmmet Sæbys midtby, skønt 

der så må tillades beboelse i stueetagen 

 Bestyrelsen ønsker dog, at man i forhandling med bygherren primært 

ønsker erhverv i stueetagen og beboelse på 1. sal, men bestyrelsen vil 

heller ikke stille sig i vejen for andre muligheder af nævnte grund 

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

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 
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foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen Vestergade 12 er beliggende på hjørnet ved Lille torv og med facade 

ud til Vestergade, der er gågade på det pågældende sted. 

  

For at fastholde et attraktivt bymiljø er det væsentligt langs en sådan gade at sikre 

kundeorienterede anvendelser i stueetagen. Det skal være interessant at færdes i 

gaden og midtbyen som helhed.  

  

Ejendommen er gennem længere tid søgt bebygget med butiksanvendelse i 

stueetagen. Dette har vist sig umuligt. Behov for butikker til almindelig 

udvalgsvarehandel er åbenbart ikke tilstede. 

  

Med beliggenheden i den vestlige ende af gågaden kan det overvejes om ikke blot 

opførelse af bebyggelse på dette sted vil være et positivt tiltag for bymiljøet.  

  

Handelsstandsforeningen er ikke entydig i sin udtalelse. På den ene side ønskes 

erhvervsanvendelse i stueetagen fastholdt og på den anden side vejer tungt, at 

grunden har ligget tom så længe og bare der sker noget prioriteres højt.   

  

Boliganvendelse i stueetagen er på kant med lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at indretning af beboelse i 

stueetagen Vestergade 12 søges realiseret indenfor rammerne og gældende 

lokalplan. Giver naboorienteringen anledning til bemærkninger, genoptages sagen. 

Det er et vilkår, at øvrige bestemmelser i gældende lokalplan overholdes, herunder 

også kravet til opholdsareal.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf (dok.nr.14488/13) 

Dispensation ifm. opførelse af 3 etagers beboelsesejendom uden kælder.pdf (dok.nr.150100/12) 

Udtalelse fra Sæby Handelsstandsforening (dok.nr.26650/13) 
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19. Indretning af lægeklinik Gasværksvej 20, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Læger bosiddende i Sæby har søgt om tilladelse til at indrette lægeklinik i 

ovennævnte ejendom. 

  

Ejendommen er oprindelig børnehjem/institution og udbudt til salg af Region 

Nordjylland. Ovennævnte læger har budt på ejendommen, og der forligger fuldmagt 

fra Region Nordjylland til ansøgning om indretning af lægeklinik i ejendommen. 

  

Ejendommen har et grundareal på 1600 m
2
 og et bebygget areal på 410 m

2 

oprindelig børnehjem og 35 m
2
 udhus. Der er god parkeringsplads på 

ejendommen. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.O.01.65 og for den 

østlige del omfattet af lokalplan nr. 4.26.0 delområde c og for den vestlige del 

Byplanvedtægt nr. 10. 

  

Lokalplan nr. 4.26.0 har bla. til formål at sikre arealet til offentlige formål. 

Delområde c forbeholdes andre offentlige formål såsom bibliotek, pensionat for 

svært handicappede mv. 

Byplanvedtægt nr. 10 udlægger ejendommens vestlige del til offentlige formål. 

  

Lægeklinik vurderes normalt som liberalt erhverv. 

  

Der er ikke iværksat naboorientering. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan og byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid 

med principperne i planen og vedtægten dvs. planen og vedtægtens formål og 

anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en 

ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland arbejder i fællesskab på et nyt 

Sundhedshus i Sæby. 

Region Nordjylland har tilkendegivet, at nærværende sag intet har at gøre med 

regionens bestræbelser på etablering af Sundhedshus i Sæby og må ikke ses i 

sammenhæng hermed. 

  

På naboejendommen Chrestensmindevej 1 er der tilbage i 1991 meddelt tilladelse 

til nyopførelse af lægeklinik omfattet af samme lokalplan. 

Til grund herfor ligger en opfattelse af, at lokalplanens delområde c forbeholdt 

andre offentlige formål også kan indeholde lægeklinik. Drift af lægeklinik er 

overvejende offentlig finansieret, og dette vurderes at være baggrunden for den 
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daværende afgørelse. 

  

Med baggrund i lighedsgrundsætningen kan det være vanskeligt at modsætte sig 

indretning af lægeklinik i ejendommen Gasværksvej 20. 

  

Det er fagcenterets vurdering, at der efter naboorientering kan meddeles tilladelse 

til lægeklinik.  

 

Indstilling 

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

realiseret indenfor rammerne af gældende lokalplan og byplanvedtægt. 

Giver naboorienteringen anledning til bemærkninger, genoptages sagen. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oversigtskort luftfoto 2012.pdf (dok.nr.29747/13) 

Ansøgning bilagt fuldmagt.pdf (dok.nr.29746/13) 
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20. Opslag af ledig taxitilladelse i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Taxa anmoder den 24. februar 2013 om opslag af 1 almindelig 

taxitilladelse tilknyttet Skagen Taxas’ bestillingskontor, da 1 af de netop besatte 2 

tilladelser er blevet tilsluttet Frederikshavn Taxas’ bestillingskontor. 

  

Samtidig gør de opmærksom på, at det både er kedeligt og ærgerligt for de to 

bestillingskontorer, at der er mulighed for at flytte tilladelserne efter eget behov. 

Derfor foreslås det, at der bliver taget skridt til en opstramning, så man tilgodeser 

det bestillingskontor, der har søgt om tilladelserne. 

  

Endvidere ville det være ønskeligt, om der kunne etableres et samarbejde mellem 

fagcenteret og bestillingskontoret om udvælgelse af ansøgerne, da det er 

bestillingskontorets vognmænd, der skal samarbejde med den nye vognmand. På 

den måde vil der også være stor mulighed for, at tilladelsen bliver placeret ved rette 

bestillingskontor. 

  

Center for Teknik og Miljø oplyser, at som taxilovgivningen er i dag, ses der ikke at 

være en hjemmel til at stoppe for tilgangen til Frederikshavn Taxas’ 

bestillingskontor. Indehaveren af en taxitilladelse er berettiget til at blive tilsluttet et 

bestillingskontor mod at tilsvare en forholdsmæssig andel af de med etableringen 

og driften af kontoret forbundne udgifter. 

  

Såfremt antallet af køretøjer tilknyttet et bestillingskontor i en kommune, hvor der er 

flere bestillingskontorer, kommer under 10, bortfalder godkendelsen, idet 

bestillingskontoret dog har en frist på 6 måneder til afvikling af virksomheden. 

  

Bestillingskontoret i Skagen har pt. tilsluttet 9 køretøjer, idet den sidste af de netop 

besatte 2 tilladelser pt. ikke er blevet tilsluttet, men det forventes, at den vil blive 

det. 

  

Med hensyn til samarbejde om udvælgelse af ansøgere vil dette ikke kunne lade 

sig gøre, da ansøgningerne med bilag og personlige oplysninger er omfattet af 

tavshedspligten. 

  

Ledelsessekretariatets jurist udtaler, at med hensyn til at flytte en tilladelse til et 

andet bestillingskontor inden for kommunen fremgår det tydeligt af 

taxibekendtgørelsen, at indehaveren af tilladelsen frit kan vælge hvilket 

bestillingskontor, der ønskes anvendt. Det må således være et ønske om et mere 

fleksibelt system. Derfor vil det ikke given nogen mening, hvis Frederikshavn 

Kommune (kommunalbestyrelsen) kan pålægge en indehaver af en taxitilladelse at 

stavnsbinde sig til et bestillingskontor – uanset om det er i en periode eller for 

bestandigt. 

  

Med hensyn til at samarbejde med bestillingskontoret om udvælgelse af ansøgere 
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er det ud over tavshedspligten kommunalbestyrelsens ansvar at efterleve Taxiloven 

(og bekendtgørelsen). Vi kan derfor ikke overflytte et ansvar – helt eller delvist – til 

det enkelte bestillingskontor. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der opslås 1 ledig 

almindelig taxitilladelse med tilknytning til Skagen Taxas’ bestillingskontor. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 
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21. Orienteringssag - ønske om bedre servicering fra Aalborg 

lufthavn af gæster, der skal til Fredederikshavn med flytaxa 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Turistforening og Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik 

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

at det er vanskeligt i Aalborg lufthavn at finde forudbestilte flytaxier, der skal til 

Frederikshavn. 

  

På baggrund heraf vedtog udvalget på mødet den 6. november 2012, at der rettes 

henvendelse til lufthavnen for bedre servicering af gæster, der skal til 

Frederikshavn med flytaxa. 

  

Ålborg lufthavn er enig i, at de har den samme interesse som os i at gøre 

forudbestilte taxa og busser lettere at finde for passagererne. Lufthavnen er pt. midt 

i en større ombygning. Både terminal, p-pladser, standpladser til fly samt 

torvet/området foran lufthavnen undergår ombygning. Projektet forventes færdigt 

den 29. maj 2013. Når det hele står klart, vil det være lettere at finde vej til busser, 

taxis samt forudbestilte køretøjer. 

  

Der blev afholdt møde med lufthavnen den 12. februar 2013, hvor forholdene blev 

belyst og drøftet, og der var mulighed for at fremsætte kommentarer til området 

foran lufthavnen, herunder skiltning mv. til flytaxa. I mødet deltog 

udvalgsformanden, turistchefen, repræsentanter for Frederikshavn Taxa og CTM.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Pia Karlsen 
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22. Orienteringssag - klage over kommunens vurdering af 

udpegning af randzoner 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune modtog i august 2012 en henvendelse fra 4 lodsejere på 

Knudsejevej og Kærsgårdvej ved Dybvad. De har jord langs en strækning, der er 

udpeget til at være omfattet af krav om 10 meter randzoner. Se vedlagte kortbilag, 

hvor strækningen er markeret med gult. Afgrænsningen af ejendommen 

Kærgårdsvej 8 er markeret med rødt. Vandløbsstrækninger ifølge FOT kort er 

markeret med blåt. Kommunegrænsen er markeret med lilla stiplet linje. Diger er 

markeret med orange zigzag linje. 

  

Kommunen er myndighed på vandløbsloven og kan derfor i tvivlstilfælde vejlede 

den enkelte lodsejer i vurderingen af, hvorvidt der skal være randzoner langs en 

konkret vandløbsstrækning. 

  

Fagcenteret vurderede, at vejledningen af lodsejere generelt skulle tage 

udgangspunkt i tilstanden på strækningen på baggrund af en besigtigelse. 

Henvendelserne har i langt hovedparten af sagerne drejet sig om strækninger, som 

fagcenteret ikke har kendskab til i forvejen. 

  

På baggrund af besigtigelsen den 16. august 2012 vurderede forvaltningen, at den 

pågældende strækning var omfattet af vandløbsloven. Den pågældende strækning 

var en del af et større vandopland, den var oprenset for nylig (2012) og der blev 

drænet ud i vandløbet. Vandløbet var dog tørret ud. 

  

Lodsejers konsulent klagede efterfølgende over kommunens vurdering til Plan- og 

Miljøudvalget. Kommunen blev anklaget for ikke at følge NaturErhvervsstyrelsens 

vejledning om randzoner, hvoraf det bla. fremgår, at en vandløbsstrækning skal 

være regelmæssigt vandførende (i hovedparten af året) for at være omfattet af krav 

om randzoner. 

  

Fagcenteret foretog derfor endnu en besigtigelse den 26. oktober 2012. Ved den 

lejlighed anbefalede fagcenteret en af lodsejerne, at de tog fotos af strækningen ca. 

1 gang om måneden for at dokumentere, hvor lang en periode strækningen var 

tørlagt. 

  

Ved denne besigtigelse var hele strækningen vandførende med god hastighed på 

vandet selvom vanddybden kun var ca. 5 cm. 

  

Fagcenteret fastholdt derfor vurderingen af, at strækningen var omfattet af 

vandløbsloven. Fagcenteret pointerede, at der er tale om en vurdering på baggrund 

af en enkelt besigtigelse. 

  

Lodsejerne har ikke foretaget sig yderligere i sagen. 
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Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Kærsgårdvej 8.jpg (dok.nr.91199/12) 

fotos til udvalgsdagsorden (dok.nr.19730/13) 
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23. Orienteringssag - forslag til indsatsplan for jordforurening 

2013 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har offentliggjort forslag til indsatsplan for jordforurening i 2012. 

Indsatsplanen er i offentlig høring fra den 2. februar 2012 til den 2. marts 2013.  

  

Prioriteringen i planen er foretaget ud fra hensynet til grundvandet og følsom 

arealanvendelse, såsom børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde 

med akutte forureninger, der truer indeklimaet eller udgør en risiko for eksplosion, 

eller hvor der er risiko for kontakt med forureningen. 

  

Planen indeholder 7 afværgeprojekter, 14 udvidede forureningsundersøgelser, 20 

igangværende afværgeprojekter, 28 igangværende monitoneringer og 9 videreførte 

udvidede forureningsundersøgelser. Projekterne er fordelt på 29 rettet mod 

grundvandsressourcerne, 44 mod følsom arealanvendelse og 5 mod både 

arealanvendelse og grundvand. 11 af projekterne ligger i Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljøcenter indstiller sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2013  (dok.nr.18743/13) 
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24. Orienteringssag - spildevandsplan 2012-2015 for 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 29. august 2012 at udsende forslag til 

spildevandsplan 2012-2015 i offentlig høring i 8 uger. 

  

I forbindelse med den offentlige høring har Frederikshavn Kommune modtaget 6 

indsigelser/bemærkninger til planforslaget. 

  

Bemærkningerne omhandler forhold vedrørende overfladeafvanding i Skagen samt 

badevandskvaliteten syd for Sæby og Lyngså. 

   

Indsigelserne vedrører afledning af overfladevand til 3 vandløb i Skagen og som 

led i afhjælpning af overfladevandsproblematikken et ønske om etablering af sø. 

De 3 vandløb er:  

 Guldmajsgrøften 

 Batterivejens Vestre Grøft 

 Hvidegrøften 

Efter indsigelsesperiodens udløb 31. oktober 2012 har problemstillingen omkring 

overfladeafvanding i Skagen været drøftet med repræsentanter fra borgergruppen i 

Skagen og Frederikshavn Spildevand A/S. 

  

Den rejste problemstilling omkring afledning af overfladevand i Skagen, jf. 

ovenstående har vist sig, at være mere komplekst end først antaget. Derfor er der 

iværksat undersøgelse i samarbejde med Frederikshavn Spildevand A/S for at 

finde en løsning, der tilgodeser både borgerne i Skagen, Frederikshavn Spildevand 

A/S og Frederikshavn Kommune som myndighed. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet erklærede i december de statslige vandplaner for 

ugyldige som følge af for kort høringsfrist.  

Vandplanen for det Nordlige Kattegat og Skagerrak var en del af grundlaget for det 

udsendte forslag til spildevandsplan, hvorfor det udsendte forslag til 

spildevandsplan ikke uden revision kan sendes frem til byrådets endelige 

godkendelse. 

  

Center for Teknik og Miljø anbefaler derfor at endelig godkendelse af forslag til 

spildevandsplan 2012-2015 afventer ny høring af vandplanen for det Nordlige 

Kattegat og Skagerrak og at endelig vedtagelse af vedtægter for spildevandslaug 
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for ”Flade Centret” i Frederikshavn afventer og følger spildevandsplanens 

godkendelse. 

Afhængig af vandplanernes indhold og tidshorisont kan det være nødvendigt at 

vurdere processen i forhold til ny screening og høring. 

  

I den mellemliggende periode arbejdes der på en løsning af 

overfladevandsproblematikken i Skagen som indarbejdes og politisk godkendes 

sammen med spildevandsplanen. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Pia Karlsen 
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25. Orienteringssag - meddelte påbud 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 4. december 2012 meddelt 

følgende påbud: 

  

Sagnr. 11/7905 

Ejer af ejendommen Alkevej 43, 9982 Ålbæk er påbudt udbedring af fejl og 

mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 12/1742 

Ejer af ejendommen Brattenvej 41, 9981 Jerup er påbudt udbedring af fejl 

og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 12/1743 

Ejer af ejendommen Brattenvej 63, 9981 Jerup er påbudt udbedring af fejl 

og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8103 

Ejer af ejendommen Bugten 23, 9981 Jerup er påbudt udbedring af fejl og 

mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/7965 

Ejer af ejendommen Engdraget 22, 9981 Jerup er påbudt udbedring af fejl 

og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 12/1756 

Ejer af ejendommen Frismosevej 2, 9330 Dronninglund er påbudt 

udbedring af fejl og mangler på ejendommens 

spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/7969 

Ejer af ejendommen Gadholtvej 22, 9900 Frederikshavn er påbudt 

udbedring af fejl og mangler på ejendommens 
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spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8397 

Ejer af ejendommen Guldbækskærvej 20, 9900 Frederikshavn er påbudt 

udbedring af fejl og mangler på ejendommens 

spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8208 

Ejer af ejendommen Havremarken 1, 9970 Strandby er påbudt udbedring 

af fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8394 

Ejer af ejendommen Havremarken 7, 9970 Strandby er påbudt udbedring 

af fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8287 

Ejer af ejendommen Havremarken 8, 9970 Strandby er påbudt udbedring 

af fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 12/1761 

Ejer af ejendommen Havremarken 10, 9970 Strandby er påbudt udbedring 

af fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8091 

Ejer af ejendommen Hjørringvej 307, 9750 Østervrå er påbudt udbedring af 

fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8012 

Ejer af ejendommen Jennetvej 302, 9981 Jerup er påbudt udbedring af fejl 

og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8013 
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Ejer af ejendommen Kandeborgvej 31, 9981 Jerup er påbudt udbedring af 

fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8262 

Ejer af ejendommen Kvisselvej 62, 9900 Frederikshavn er påbudt 

udbedring af fejl og mangler på ejendommens 

spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sagnr. 11/8511 

Ejer af ejendommen Kæruldvej 15, 9990 Skagen er påbudt udbedring af 

fejl og mangler på ejendommens spildevandsanlæg/septiktank.  

Påbuddet er givet den 19. februar 2013. Påbuddet skal være efterkommet 

1. juli 2013. 

  

Sag nr. 07/972 

Ejer af ejendommen Hjørringvej 256, 9900 Frederikshavn er påbudt 

forbedret spildevandsrensning på ejendommen. 

Påbuddet er givet den 19. februar 2013.  

Påbuddet skal være efterkommet ved indflytning, salg/overdragelse, 

opførelse af ny bolig eller renovering af eksisterende bolig på ejendommen. 

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Pia Karlsen 
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26. Efterretningssag - afgørelse fra klageinstanser 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

 Tilladelse til gødskning og omlægning af ferske enge i Natura 2000-

område – engarealerne er beliggende Jerup Hede, Råbjerg og 

Tolshave Mose af 29. januar 2013 

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 20. oktober 2009 om at gødskning med handelsgødning på 

engarealerne ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 20. oktober 2009 om at gødskning med 

handelsgødning ikke kræver dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

 Registrering af § 3-beskytede naturtyper på ejendommen Ndr. 

Strandvej 43, Ålbæk af 31. januar 2013 

Lodsejer har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 23. 

november 2012 om at arealerne på ejendommen er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 23. november 2012 om, at arealerne er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

 Afgørelse efter planloven vedrørende byggeri i lokalplanområdet 

Tuxenparken af 31. januar 2013 

En nabo til lokalplanområdet rettet henvendelse til Natur- og 

Miljøklagenævnet og bedt om en udtalelse om breve af 20. juni 2008 og 19. 

juli 2010, som klager har fået kopi af i forbindelse med aktindsigt i en 

byggesag. Klager ønsker en udtalelse og vurdering af bl.a. en 

terrænregulering i forbindelse med vejadgangen og placeringen af 

byggeriet. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagen, da der ikke er truffet en 

ny beslutning om fortolkning af lokalplanen for Tuxenparken 

(Lokalplan 229-C) eller det byggeri, hvorom nævnet tidligere har 
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hjemvist kommunens afgørelse til fornyet behandling.  

Natur- og Miljøklagenævnet afviser ligeledes klagen fra 

realitetsbehandling for så vidt angår spørgsmålet om den 

kommende lokalplan for området. Retlige spørgsmål om en evt. ny 

lokalplan kan først påklages, når planen er endelig vedtaget. 

  

 Genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om afslag på 

dispensation til anlæggelse af sø på ejendommen Sølystvej 21, Sæby 

af 6. februar 2013 

Ejers advokat har anmodet om genoptagelse af Natur- og 

Miljøklagenævnets behandling af sagen, på baggrund af nye oplysninger 

om tilstedeværelse af haletudser af arten spidssnudet frø i søen samt 

opvækst af hedetypiske planter på afgravede sag. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at selvom der 

findes arten spidssnudet frø i søen, så kan fysisk lovliggørelse 

gennemføres ud, at der sker forsætlig skade af dem. Nævnet 

fastholder kommunens vurdering af, at retableringen af heden kan 

fremskyndes ved afgravningen af det påførte sand. 

  

 Lokalplan SAE.C.01.20.01 for boligområdet ved Algade/Søndergade i 

Sæby af 6. februar 2013 

Foreningen Sæby Købstad samt omboende har påklaget planvedtagelsen. 

Frederikshavn Byråd traf den 27. juni 2012 beslutning om endelig 

vedtagelse af Lokalplan SAE.C.01.20.01. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavns Lokalplan SAE.C.01.20.01 som blev endeligt 

vedtaget af byrådet den 27. juni 2012. Med lokalplanen har 

Frederikshavn Kommune ønsket at muliggøre et boligprojekt på 

den gamle mejerigrund og samtidig sikre, at ny bebyggelse opføres 

med respekt for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, 

gårdrum og det kulturhistoriske miljø. Dette er et lovligt 

planlægningsmæssigt formål, til hvis virkeliggørelse kommunen har 

kunnet tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. 

  

 Klage over manglende tilsyn med Jerup Å i medfør af vandløbsloven 

af 6. februar 2013 

Kommunen har med brev af 31. august 2012 meddelt 3 lodsejere ved 

Jerup å, at kommunen ikke kan give tilladelse til – eller pålægge andre 
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lodsejere – at gennemføre oprensning af vandløbet. Afvisningen er sket på 

baggrund af vandløbets udpegning som § 3-beskyttet efter 

naturbeskyttelsesloven og områdets status som Natura 2000-område.  

  

Meddelelsen blev påklaget til statsforvaltningen bl.a. med henvisning til at 

klagerne mente at kommunen havde misligeholdt sin tilsynspligt med 

vandløbet op gennem 90’erne og 00’erne.  

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltningen har afgjort, at kommunen ikke har misligeholdt 

sin tilsynsforpligtigelse, og at der sammenfattende ikke er grundlag 

for at antage, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har 

overtrådt den lovgivning, som statsforvaltningen påser 

overholdelsen af. 

 Afslag på ansøgt filsning/vandskuring på ejendommen Daphnesvej 4, 

Skagen af 13. februar 2013 

Ejendommens ejer har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 30. 

august 2012 og 5. november 2012 med afslag på en ansøgt 

filsning/vandskuring af ejendommens bebyggelse  

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 30. august og 5. november 2012 fordi afgørelserne 

ikke indeholder henvisning til de retsregler, som afgørelserne er 

truffet efter, og afgørelserne opfylder således ikke mindstekravet til 

en begrundelse. 

  

 Registrering af mose og overdrev og afslag på opdyrkning på 

ejendommen Volstrupvej 89, Sæby af 13. februar 2013 

Ejers rådgiver har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 1. juni 

2012 om registrering af beskyttet natur og afslag på § 3 dispensation til 

opdyrkning, dræning og opfyld af overdrev på ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet fastholder registreringen af beskyttet 

natur på 4 arealer på ejendommen og ophæver afslag på § 3 

dispensation til opdyrkning, dræning og opfyld af overdrev på 2 af 

arealerne, og stadfæster afgørelsen for de to andre arealer. 

  

 Tilladelse til udvidelse af minkproduktion på ejendommen Jennetvej 

33, Ålbæk af 20. februar 2013 

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Frederikshavn Kommunes 
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afgørelse 11. september 2012 med tilladelse til udvidelse af minkproduktion 

på ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavns Kommunes 

afgørelse af 11. september 2012. Kommunen har vurderet, at det 

ansøgte ikke vil have en skadelig virkning på de pågældende 

naturarealer. Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne 

vurdering. 

  

 Byggelovsklage vedrørende byggeri på ejendommen Mjølnersvej 4, 

Skagen af 21. februar 2013 

Ejer har påklaget Frederikshavn Kommunes brev af 5. juni 2012, hvori der 

fremgår, at kommunen konstaterer ved tilsyn, at garagen var indrettet til 

boligstandard og at en anvendelse til boligformål kræver en byggetilladelse. 

Der er tidligere meddelt ejer at der er modtaget klage over, at garagen 

anvendes til beboelse. Klager fik i den forbindelse mulighed for at afgive en 

udtalelse til sagen. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltningen afviser at tage stilling til sagen. En ændring af 

anvendelse fra udhusformål til beboelse vurderes umiddelbart som 

væsentlig i forhold til bestemmelser i byggeloven eller de i medfør 

af byggeloven udfærdigede bestemmelser, hvorfor en sådan 

ændring vil kræve en tilladelse. Såfremt kommunen måtte træffe 

afgørelse om lovliggørelse, vil denne afgørelse kunne påklages til 

statsforvaltningen. 

  

 Screening af lokalplanforslag SKA.C.03.07.01 Skagens Museum af 25. 

februar 2013 

Naober til lokalplanområdet har klaget over Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 13. juni 2012 om ikke at miljøvurdere lokalplanforslag 

SKA.C.03.07.01 jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 og § 4 stk. 1. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet klagen afvises for realitetsbehandling 

fordi den er indgivet for sent. Klagen er modtaget i Frederikshavn 

Kommune den 1. november 2012 og rettidig klage over 

kommunens afgørelse skulle være indgivet seneste den 11. juni 

2012 – 4 uger efter den 13. juni 2012.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til efterretning. 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Til efterretning. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 05. marts 2013 Side 64 af 67 

 

27. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T.14.02.01 og 

kommuneplantillæg 09.27 - Vindmøller ved Højstrup 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2.november 2012 at igangsætte 

udarbejdelse af plangrundlag for opstilling af vindmøller ved Højstrup. 

  

Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet forslag til plangrundlag, der 

omfatter lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt miljøvurdering. 

Med planerne gives der mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på 

125 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. 

Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af 

de 4 eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt.  

  

Plangrundlaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. 

september til den 21. november 2012. Det blev nødvendigt at forlænge 

indsigelsesfristen til den 14. januar 2013, fordi ikke alle naboer havde modtaget 

materialet. Der har været afholdt et offentligt møde på bygherres ejendom den 11. 

oktober 2012 sammen med bygherres obligatoriske offentlige møde i henhold til 

VE-lovens værditabsordning. På mødet blev der blandt andet redegjort for 

planprocessen samt lokalplanens og miljørapportens indhold. 

  

I løbet af offentlighedsfasen har Vejdirektoratet og Hjørring Kommune indsendt 

høringssvar uden bemærkninger til projektet. Der er indkommet 4 indsigelser fra 

borgere i området. Indsigelserne går primært på den visuelle samt støj- og 

skyggemæssige påvirkning af naboejendommene. Indsigelserne er kommenteret i 

et indsigelsesnotat som bilag til dagsordenen. Det indstilles, at indsigelserne giver 

anledning til rettelser i miljørapporten, som beskrevet i indsigelsesnotatet. Det 

indstilles samtidig, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i 

plangrundlaget. 

Miljøvurderingen skal ved den endelige vedtagelse af plangrundlaget suppleres 

med en sammenfattende redegørelse, der redegør for miljøvurderingsprocessen og 

håndteringen af den opnåede viden i forløbet. Den sammenfattende redegørelse 

ligger ligeledes som bilag sammen med plangrundlaget. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.T.14.02.01 - Vindmøller 

ved Højstrup samt kommuneplantillæg nr. 09.27 med VVM-redegørelse og 

miljøvurdering vedtages endeligt. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes, dog således, at det i indsigelsesnotatet omtalte rettelsesblad 

udarbejdes forinden økonomiudvalgets behandling. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 
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Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 13. februar 2013 

Med henvisning til Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet d. 5.februar 2013 

er det ønskede rettelsesblad vedhæftet som bilag. 

  

Rettelsesbladet indeholder rettelser til side 82, 100 og 115 i miljørapporten. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. februar 2013 

Byrådets flertal tiltræder indstillingen, dog således at placeringen af den 4. 

vindmølle sendes tilbage til fornyet vurdering i Plan- og Miljøudvaget. 

  

Jens Porsborg kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning på møde den 27. februar 2013 har Center 

for Teknik og Miljø undersøgt mulighederne for at flytte vindmølle nr. 4 således, at 

den går fri af udsigten fra nabobeboelsen på Mikkelstrupvej 191 i Frederikshavn 

Kommune. Se bilag nr. 7 med ”Notat om mulighed for at flytte vindmølle nr. 4.pdf”. 

  

Vindmølle nr. 4 er forsøgt flyttet i længderetningen af vindmøllerækken og uden for 

rækken, men uanset forsøg på ændret placering kan det konkluderes, at det ikke er 

muligt at bibeholde en opstilling på 4 vindmøller og samtidig undgå udsigt til møllen 

fra Mikkelstrupvej 191. 

  

Centrets vurdering: 

Vindmølleområdet ved Højstrup har været prioriteret af Frederikshavn Byråd tilbage 

i 2009 ved revision af kommuneplanen, hvor området blev medtaget med 

rammebestemmelser, der beskrev, at ”der er ansøgt om en modernisering af 

vindmølleområdet ved nedtagning af de eksisterende møller og opsætning af nye, 

større møller. Projektet skal realiseres gennem udarbejdelse af et tillæg til 

kommuneplanen med tilhørende VVM-rapport samt lokalplan for området.” 

  

Plangrundlaget er nu udarbejdet og har været i offentlig høring og ligger nu til 

endelig vedtagelse i Byrådet. I offentlighedsfasen er der indkommet 6 indsigelser, 

heraf 2 fra myndigheder uden bemærkninger, 1 anonym indsigelse og 3 indsigelser 

fra naboer. Antallet af indsigelser er særdeles begrænset i forhold til de øvrige 

vindmølleprojekter, Frederikshavn Kommune i øjeblikket arbejder med. 

  

Udstrækningen af området til vindmøller ved Højstrup er stærkt begrænset af en 

række placeringshensyn. I forhold til kommunens vindmølletemaplan er der politisk 

fokus på at koncentrere indsatsen på vindmøller i de områder, som giver størst 

mulig effekt, og hvor der kan opnås den mest koncentrerede produktion af 

vedvarende energi. Det tilstræbes derfor, at vindressourcen i de udpegede 

vindmølleområder udnyttes mest optimalt i forhold til den størst mulige samlede 

produktion fra det enkelte område. 
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Med dette som udgangspunkt, er plangrundlaget for vindmøller ved Højstrup, 

udarbejdet. Området udnyttes optimalt med 4 vindmøller frem for 3 og med fokus 

på produktionen for området. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan SAE.T.14.02.01 - Vindmøller 

ved Højstrup - samt kommuneplantillæg nr. 09.27 med VVM-redegørelse og 

miljøvurdering vedtages endeligt. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes, idet det forudsættes at indsigelsen fra Mikkelstrupvej 191 

vedr. vindmølle nr. 4 frafaldes. 

  

Afbud: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Vindmøller ved Højstrup - VVM-redegørelse og Miljørapport (dok.nr.82563/12) 

Bilag 2 - Lokalplan SAE.T.14.02.01 (dok.nr.15816/13) 

Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 09.27 (dok.nr.15812/13) 

Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup (dok.nr.14109/13) 

Bilag 5 - Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup (dok.nr.15402/13) 

Bilag 6 - Vindmøller ved Højstrup - Rettelsesblad til miljørapport (dok.nr.20507/13) 

Notat om mulighed for at flytte vindmølle nr. 4.pdf (dok.nr.33638/13) 

 
 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 05. marts 2013 Side 67 af 67 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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