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1. Ny planlægning for Hotelområdet i Kandestederne 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2013, at der igangsættes 

ny planlægning for dele af Kandestederne, hvor dette er vurderet at medføre 

administrativ forenkling. 

Området med hotellerne Kokholm og Hjort var ikke en del af denne beslutning. 

Dette område behandles særskilt i nærværende punkt. 

  

Konkret drejer det sig om området syd for Kandebakkevej strækkende sig fra 

Kokholm i vest til Slettevej i øst. En del af dette område indeholder Forslag til 

udvikling af hotelområdet med Hjorts Hotel og Kokholms Hotel. 

  

Fagcenteret vurderer, at hele dette område bør medtages i overvejelserne om den 

fremtidige anvendelse – sommerhusbebyggelse, hotelanvendelse, omfang af 

friarealer mv. 

  

Dette begrundes med, at området grænser op til de fredede arealer, der udgør 

landskabet mellem de bebyggede områder syd for adgangsvejen til kysten og 

Råbjerg Mile. 

Friarealerne omkring hotellerne er relativt flade og opleves som en integreret del af 

det fredede landskab sydøst herfor. 

  

Denne sammenhæng understøttes også af gældende lokalplan nr. 80-S.31, hvor 

der anføres, at arealet omkring hotellerne skal udlægges som offentlige friarealer 

indtil en 10 meter zone fra bygninger mv. 

  

I områder er der 2 klitgårde med høj bevaringsværdi, der skal søges sikret for 

eftertiden. Endvidere er der byggemuligheder for nye sommerhuse, hvortil der ikke 

for alle er bestemmelser, der sikrer, at det nuværende unikke miljø fastholdes. 

  

Fagcenteret vil foreslå, at der som led i den videre planlægning for dette område 

iværksættes en foroffentlighedsfase. 

  

Foroffentlighedsfasen bør indeholde oplæg til debat om: 

 omfang af supplerende bebyggelse på Kokholm 

 udvidelse af Hjorts Hotel 

 omfang af øvrig bebyggelse 

 fastholdelse af friareal/natur 

 udformning af ny bebyggelse 

Foroffentlighedsfasen forslås at have en varighed på 4 uger med offentligt møde 

midt i perioden.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/5614 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at: 

1. fremtidig planlægning for hotelområdet, herunder foroffentlighed omfatter 

området syd for kandebakkevej strækkende sig fra Kokholm i vest til 

Slettevej i øst. 

2. fagcenteret udarbejder foroffentlighedsmateriale på grundlag af de i 

sagsfremstillingen oplistede problematikker 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Sagen udsættes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort Kandestederne - ny planlægning. pdf (dok.nr.76664/13) 

PMU-protokollat 25.06.2013.pdf (dok.nr.114154/13) 

Redegørelse fra Foreningen Kandestederne.pdf (dok.nr.116538/13) 
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2. Forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 - Udvidelse af 

genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at muliggøre en udvidelse af genbrugspladsen på Ravnshøj 

Miljøanlæg fremlægges forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 – Udvidelse af 

genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg samt kommuneplantillæg nr. 09.24. 

  

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 17.800 m
2
 og er beliggende umiddelbart 

op til eksisterende lokalplan nr. FRE.900-4 for Ravnshøj Miljøanlæg og skal 

fastlægge bestemmelser som sikrer opfyldelse af de nyeste krav til indretning og 

drift, herunder en mere hensigtsmæssig og sikker infrastruktur. 

  

Idet der er tale om inddragelse af et nyt ikke lokalplan- og kommuneplanlagt 

område, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der dækker hele 

lokalplanforslagets område. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.24. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

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

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.O.05.08.01 

samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.24 – Udvidelse af genbrugsplads på 

Ravnshøj Miljøanlæg vedtages som forslag og udsendes til offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Lokalplanforslag til PMU 200813 (dok.nr.115396/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5131 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.09.01 - 

Søndergade 133A, Frederikshavn. 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. maj til 

den 12. juli 2013. Offentlighedsfasen har givet anledning til to indsigelser, som 

fremgår af indsigelsesnotat af august 2013.  

  

Den ene indsiger erklærer sig enig i, at der ikke skal etableres spillehal på 

ejendommen, og at der i forvejen er uro nok i dag- og aftentimerne. Den anden 

indsiger savner blandt andet en grundlæggende redegørelse for, at spillehal 

ønskes hindret på ejendommen. 

  

Lokalplanen omfatter ejendommen Søndergade 113 a,b og c, Frederikshavn og har 

til formål at hindre opstilling af spillehaller. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC.15.09.01 vedtages 

endeligt. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

FRE.BC.15.09.01 (PMU20.08.13).pdf (dok.nr.115930/13) 

Indsigelsesnotat, Lp. FRE.BC.15.09.01.pdf (dok.nr.116051/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5002 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Budgetforslag 2014-17 

 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet administrativt budgetforslag for 2013-16, og budgetforslaget er 

overgået til politisk behandling i de enkelte udvalg. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at det administrative budgetforlag samt de nye 

budgetrammer drøftes/indstilles til den videre politiske budgetproces 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes, idet budgetudfordringen på samlet 560.000 kr. anbefales 

finansieret over en 4-årig periode. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Budgetforslag 2014-17 PMU (dok.nr.105417/13) 

Konsekvenser for bybusserne i Frederikshavn ifb med diverse omkørsler.pdf (dok.nr.116311/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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5. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel I/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2014 til 

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

  

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 14. marts 2013. 

  

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

budget 2013, med følgende nye tiltag: 

 Der er afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling 

 Der er budgetteret med en indsamlingsfrekvens på hver 14. dag i forhold til 

for nuværende med ugetømning af klinisk risikoaffald. 

 Der skal i 2013 afholdes licitation på transport af klinisk risikoaffald. I 

budgettet er der regnet med fremskrivning af nuværende priser. 

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2014 afsat midler på i alt 1,8 mio. kr. til 

sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af 

affaldsprodukter. 

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er uændret henholdsvis 

33,40 kr. pr. virksomheder, registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger. 

  

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

prisfremskrivning. 

  

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet 

opgjort til 6.600 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale 

i alt 220.000 kr.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige 

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

betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper 

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 

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

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

genbrugspladsgebyret. 

  

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

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

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

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11083 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

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

virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 

virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde. 

  

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 

erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle 

virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Modtagestation Vendsyssel 

I/S’s budget 2014 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og 

byrådet med anbefaling om godkendelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - MV-budgetforslag 2014 (dok.nr.107380/13) 
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6. Affaldstakster 2014 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 

samt AVØ takstblad 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

   

AVØ A/S’s takstblad for år 2014 

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

takster for AVØ A/S.  

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 25. juni 2013 godkendt AVØ A/S’s 

driftsbudget og takstblad for 2014. AVØ A/S fremsender på den baggrund taksterne 

til byrådets godkendelse. 

  

Renovationstaksten 2014 

Udgifterne til AVØ A/S er for 2014 stort set uændret i forhold til 2013.  

For 2014 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S´s budget.  

  

  Takster  2014 Takster  2013 

Sæk/uge 920 920 

Sæk/sommerhus 520 520 

Sæk 14. dag 550 550 

140 l cont./uge 1145 1145 

240 l cont./uge 1665 1665 

140 l cont./ 14. dag 660 660 

240 l cont./ 14. dag 920 920 

400 l cont./ uge 2150 2310 

400 l cont./14. dag 1150 1150 

600 l cont./uge 2750 2950 

600 l cont./14. dag 1450 1450 

800 l cont./uge 3400 3400 

800 l cont./14. dag 1800 1800 

Molok pr. tømning 570 570 

Takst for ændring 100 100 

Ekstrasække 24 24 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere 

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

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13044 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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deponering.  

  

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.  

Behandlingsomkostningerne for perkolatet fra deponeringsanlæggene er vokset 

betydeligt de senere år, hvorfor de nuværende gebyrer for 2013 ikke dækker 

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

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

miljø- og genbrugsgebyret. 

  

For 2014 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2014 Gebyr 2013 

Lejligheder/helårsboliger 975  950 

Sommerhuse / værelser  700  700 

        

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der 

gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. 

affaldsbekendtgørelsens § 57. 

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

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet som 

en abonnementsordning, hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på 

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

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

tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne. 

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

affald, virksomheden forventer at aflevere.  

Ordningen fortsætter uændret i 2014 

  Gebyr 2014 Gebyr 2013 

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950 

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

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

  

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Gebyr for administration 

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af 

kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger 

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder: 

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel 

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata 

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse 
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 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af 

affald fra virksomheder  

Ordningen fortsætter uændret i 2014 

  Gebyr 2014 Gebyr 2013 

Grundgebyr administration - erhverv   300    300  

  

Gebyret er ekskl. moms. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. nærværende forslag for 2014 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

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

gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

byrådets godkendelse.  

3. takstblad for 2014 fra AVØ A/S anbefales til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

AVØ - Takstblad for 2014 (dok.nr.104460/13) 
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7. Dispensation for NOx-krav - Sæby Varmeværk, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Varmeværk har søgt om dispensation for overholdelse af emissionskravet for 

NOx fra værkets naturgasfyrede kedler.  

  

Sæby Varmeværk har ved en emissionsmåling i marts 2013 konstateret, at 

emissionskravet for kedel 3 ikke er overholdt. Målingen viste en emission på 78±3 

mg NOx/m
3
n. Kravet er 65 Mg/m

3
n og kravet er således overskredet med ca. 20 %.  

  

Sæby Varmeværk råder over 2 naturgasfyrede motorer og 3 naturgasfyrede kedler. 

Desuden en elkedel og solvarmeanlæg. De to mindste naturgasfyrede kedler 

(kedel 1 og 2) anvendes alene som nødanlæg. 

  

Kedel 3 har i de seneste 5 år i gennemsnit har været i drift i ca. 3 måneder om året. 

Sæby Varmeværk har redegjort for, at en opgradering af kedel 3, så den 

overholder emissionskravet for NOx vil kræve en investering på 7-800.000 kr. 

  

Sæby Varmeværk har i 2012-2013 installeret et NOx-reduktionsanlæg som 

nedbringer udledningen af NOx fra værkets to naturgasfyrede motorer væsentligt. 

Emissionen af NOx fra de to motorer er senest målt til 29-34 mg NOx/m
3
n. Dette er 

væsentligt under grænseværdien på 205 mg/m
3
n. 

  

Værket arbejder generelt på at reducere forbruget af naturgas og dermed 

driftstiden på kedlen. Værket forventer, at kunne erstatte kedeldriften med 

solvarme, varmepumper og elkedel senest i 2017.  

  

Vilkår til emission af NOx fra værkets naturgasfyrede kedler er stillet i forbindelse 

med revision af værkets miljøgodkendelse i 2012. Vilkåret er stillet i 

overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvilkår. Ifølge bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed kan godkendelsesmyndigheden undtagelsesvis, 

fastsætte ændrede vilkår i forhold til standardvilkårene.  

  

Det vurderes, at den miljømæssige forbedring ved en opgradering af kedel 3, vil 

være marginal i forhold til omkostningerne. Idet varmeværket forventer at driften af 

de naturgasfyrede kedler ophører senest i 2017, vurderes det, at der kan gives en 

dispensation for overholdelse af emissionskravet for NOx fra de naturgasfyrede 

kedler frem til december 2017. Der stilles vilkår om, at driften af varmeværket skal 

indrettes, således at de naturgasfyrede kedler anvendes mindst muligt. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der gives dispensation for 

overholdelse af emissionskravet for NOx fra de naturgasfyrede kedler på Sæby 

Varmeværk frem til december 2017. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10794 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: anmh 

 Besl. komp: PMU 
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Et flertal tiltræder Indstillingen. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke følge indstillingen. 

  

Afbud: Erik Sørensen 
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8. Rækkehusbebyggelse Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

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

rækkehusbebyggelse på ejendommen. 

  

Der påtænkes opført 8 boliger i 1 etage. De enkelte boliger bliver på 85 m
2
 plus et 

udhus på 4 m
2
. Etagearealet bliver 840 m

2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 

32,2 %, grundarealet udgør 2.115 m
2
. Bebyggelsen følger det skrånende terræn 

mod åen. 

  

Bebyggelsen opføres som lavenergiboliger i nutidigt design med hvidpudsede 

facader og fladt tag. 

Hver bolig får egen terrasse med ca. 30 m
2
 fliseareal til ophold. Endvidere bliver 

der fællesareal med beplantning mv. til fælles ophold samt etableres 1½ p-plads pr. 

bolig. 

  

Ejendommen er med hensyn til evt. forurening kortlagt på vidensniveau V2 

(tjæreforurening) og henligger i dag ubebygget. 

  

Den ligger indenfor naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinje, men da der inden 

1. september 1972 var påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse af bymæssig 

karakter i området betinger projektet ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

  

Dele af ejendommen grænser til Bangsbo å og er omfattet af Regulativ for denne 

Å. Arbejdszone med en bredde på 8 meter fra vandløbskanten skal respekteres. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.12.01. Der er ingen 

lokalplan. 

  

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

parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. I området må der kun opføres fritliggende 

beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. Der må kun opføres 1 beboelseshus på 

hver grund. Efter en samlet plan kan der tillige godkendes række-, kæde- og 

gruppehuse og lignende til bolig for 1 familie. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 12 stk.1 skal kommunalbestyrelsen virke for 

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udførelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen. 

  

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, eller i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre 

kommuneplanens virkeliggørelse. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12663 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser 

Gældende kommuneplan for området muliggør såvel parcelhusbebyggelse som 

tæt-lav bebyggelse. 

  

Området ved Hoffmanns Vej er for mange år siden næsten udbygget med 

parcelhuse. Ejendommen har da også oprindelig været bebygget med et parcelhus, 

der nu er nedrevet. 

Ejendommens ejer har efterfølgende søgt om at opdele ejendommen i 3 parceller 

med henblik på opførelse af parcelhuse, dog uden held. 

  

Den påtænkte opførelse af rækkehuse i stedet vil ændre områdets karakter og 

betinger derfor udarbejdelse af lokalplan. 

  

Opførelse af rækkehusbebyggelse betinger en grundstørrelse på min. 300 m
2
 

ekskl. vejareal jf. gældende kommuneplan. 

  

Overholdelse af denne bestemmelse betyder, at der max. kan opføres 6 

rækkehuse på ejendommen. Herved sikres også den nødvendige arbejdszone 

langs Bangsbo Å jf. Regulativet. 

  

Et boligantal på 6 stk. understøttes også af, at ejendommen kan udstykkes i 3 

parceller hver med opførelse af fritliggende beboelseshus med indtil 2 lejligheder jf. 

kommuneplanen. 

  

Med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser vurderes der at være grundlag 

for at søge rækkehusprojekt med max. 6 boliger realiseret gennem ny planlægning. 

Grundlag for denne planlægning er gældende kommuneplanrammer.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at 

1. der igangsættes ny planlægning med henblik på realisering af 

rækkehusprojekt, dog kun med max. 6 boliger på ejendommen Hoffmanns 

Vej 8. 

2. ansøger forestår udarbejdelse af lokalplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort flyfoto 2012.pdf (dok.nr.114155/13) 

Rækkehusprojekt.pdf (dok.nr.114156/13) 

Projektbeskrivelse.pdf (dok.nr.114157/13) 
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9. Etablering af søvarme på Knivholt Hovedgård, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Green Source ansøger på vegne af Knivholt Hovedgård om etablering af 

søvarmeanlæg i søen, placeret sydvest for hovedgården.  

  

Knivholt Hovedgård ønsker at være et demonstratorium indenfor vedvarende 

energityper, hvor der er mulighed for at opleve flere forskellige vedvarende 

energikilder i drift.  

  

Søvarmeanlægget skal derfor etableres som forsøgs- og testcenter, så der på sigt 

bliver mulighed for at kortlægge forskellige varmepumpers effektivitet. Ligeledes vil 

der være mulighed for at undersøge, hvilken indvirkning et søvarmeanlæg rent 

faktisk har på søvandet eller om det vil ændre søens mikroliv. Undersøgelser, der 

endnu aldrig er foretaget i Danmark. 

  

Den varme, der produceres af søvarmeanlægget, skal dække Knivholt Hovedgårds 

sydfløjs varme- og varmtvandsbehov og vil erstatte naturgas. 

  

Etablering af et søvarmeanlæg stemmer fint overens med Byrådets intentioner om 

at fremme vedvarende energi lokalt, herunder reduktion af kommunens egen CO2-

emission.  

  

Ansøgningen skal behandles efter Bekendtgørelse om jordvarme, nr. 1019 af 25. 

oktober 2009 og Naturbeskyttelsesloven af 7. januar 1992, da Knivholt Sø er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som omhandler beskyttet natur. 

  

Ansøgningen opfylder kravene i jordvarmebekendtgørelsen. I henhold til 

naturbeskyttelsesloven skal der meddeles en dispensation. Center for Teknik og 

Miljø har vurderet, at der foreligger en særlig omstændighed i denne sag, som kan 

begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

  

Såfremt ansøgningen godkendes, må det forventes, at ansøgningen påklages til 

Natur- og Miljøklagenævnet, idet flere tidligere sager er blevet påklaget og afvist af 

Natur- og Miljøklagenævnet. Argumentationen for afslagene fra Natur- og 

Miljøklagenævnet har været, at økonomisk og personlig interesse i at foretage 

indgreb i naturområdet ikke er tilstrækkeligt samt at der er begrænset naturfaglig 

viden om konsekvenserne for naturtilstanden i søer ved etablering af 

jordvarmeanlæg. Forhold, som søvarmeanlægget på Knivholt Hovedgård omgår 

som testcenter, hvor fokus er, at generere ny viden.  

 

Miljømæssige konsekvenser 

Center for Teknik og Miljø har undersøgt søen ved Knivholt Hovedgård, hvori 

slangerne skal placeres.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6447 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU 
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Søen er meget næringssaltbelastet og det er vurderet, at nedlægningen af 

slangerne vil påvirke dyre- og planteliv i søen minimalt.  

  

Det er ligeledes vurderet, at den eneste art på Habitatdirektivets bilag IV, er 

spidssnudet frø og etableringen af søvarmeanlægget vurderes ikke at forringe 

levevilkårene for spidssnudet frø. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgning om etablering af 

søvarmeanlæg på Knivholt Hovedgård godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning søvarme revideret2.pdf (dok.nr.83370/13) 
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10. Ansøgning om skelændringer, Golfhaven, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Sagen er optaget på dagsordenen på grund af sin principielle karakter. Der er 

ansøgt om principgodkendelse/dispensation til arealoverførsler til 7 

parcelhusgrunde og et fællesareal beliggende på Golfhaven i Frederikshavn. 

  

Området er omfattet af lokalplan FRE.10.37.01 ”Feriecenterområde nord for 

Frederikshavn” 

  

Arealerne, der ønskes overført til grundene, er i lokalplanen udlagt til etablering af 

golfbane. Arealerne må desuden efter lokalplanens bestemmelser ikke bebygges, 

idet de er beliggende udenfor lokalplanens byggefelter. 

  

Ansøger er indstillet på, at der tinglyses vilkår på ejendommene om, at der ikke må 

opføres nogen form for bebyggelse på de arealer, ejendommene udvides med ved 

det ansøgte. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Det har været intentionen bag udarbejdelsen af lokalplanen, at der alene skulle 

foretages udstykning af nye grunde indenfor de enkelte byggefelter. Såfremt en 

dispensation til det ansøgte danner præcedens og der i tilknytning til lokalplanens 

øvrige delområder dermed foretages lignende arealoverførsler, vil dette kunne 

medføre en udviskning af afgræsningen mellem bebyggede og ubebyggede arealer 

i lokalplanområdet. Arealerne, der er til rådighed for etablering af golfbane, vil 

desuden blive reduceret. 

  

I det konkret ansøgte tilfælde vurderes det desuden, at udvidelsen af de 7 grunde 

vil medføre en udtynding af området og give dette et uensartet udtryk. 

  

Der er ikke foretaget naboorientering i tilknytning til sagens behandling.  

  

Det vurderes at en imødekommelse af det ansøgte vil være i strid med planens 

principper og vil medføre en mere diffus afgrænsning mellem områdets 

ubebyggede og bebyggede områder. En dispensation til det ansøgte vil desuden 

medføre risiko for en uønsket præcedensdannelse i området, som bl.a. vil medvirke 

til en reduktion af de arealer, der er til rådighed for etableringen af golfbane i 

området. 

  

Det vurderes, at en imødekommelse af det ansøgte vil være i strid med planens 

principper og medføre en mere diffus afgrænsning mellem områdets ubebyggede 

og bebyggede områder. En dispensation til det ansøgte vil desuden medføre risiko 

for en uønsket præcedensdannelse i området, som blandt andet vil medvirke til en 

reduktion af de arealer, der er til rådighed for etableringen af golfbane i området. 

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/8370 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på det 

ansøgte. Afslaget meddeles med hjemmel i Planlovens § 19. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Taget af dagsordenen. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning om skelændringer (dok.nr.111598/13) 

Kortbilag fra lokalplanen for området (dok.nr.116536/13) 

Oversigtskort over området (dok.nr.116537/13) 
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11. Inddragelse af areal i byzone Lerstien 10, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektør anmoder på vegne af ejer af ovennævnte ejendom om, at 

landzonedelen af ejendommen Lerstien 10 medtages i kommuneplanen med 

henblik på udlæg til boligformål. 

  

Ejendommen Lerstien 10 har et samlet areal på godt 3,8 ha. Heraf er ca. 2,2 ha. 

beliggende i byzone og omfattet af lokalplan 08.07.02. Landzonearealet udgør ca. 

1.6 ha. 

  

Byzonearealet er bebygget med ejers bolig og resterende søges nu udstykket og 

frasolgt. 

  

Pågældende landzoneareal var medtaget i forslag til strukturplanen i 2005-2006 til 

boligområde, hvilket også gjaldt arealer øst herfor mellem Køstrupvej og 

Suderbovej, der p.t. i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål. 

  

Arealet er omfattet af skovbeskyttelseslinjen omkring Købstrup Skov. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Forhistorie. 

Foranlediget af konkret henvendelse fra lokal virksomhed om erhvervelse af areal 

vest for Suderbovej i efteråret 2005 besluttede det daværende Plan- og Miljøudvalg 

at principgodkende, at arealet vest for Suderbovej fremtidig anvendes dels til 

erhverv og dels til boligformål med erhvervsdelen langs Suderbovej og boligdelen 

vest herfor, idet Udvalget dog ønsker sagen genoptaget med henblik på etablering 

af boligkile mod Suderbovej. Genoptagelse af boligkilen gav dog ikke anledning til 

konkret beslutning. 

  

Der har helt tilbage fra 2001 været peget på, at dette areal kunne anvendes til både 

bolig og erhverv. Dette i erkendelse af, at anvendelsen til offentligt formål i form af 

skoler og institutioner ikke længere var relevant. 

  

Beslutningerne fra 2005-2006 har aldrig været fulgt op af ændret planlægning, 

hvorfor arealet fortsat er udlagt til offentligt formål i gældende kommuneplan. 

  

Ejendommen Lerstien 10 er beliggende vest for Købstrupvej og øst for 

Lykkesminde og umiddelbart grænsende op til byzone. Pågældende areal var som 

rigtig oplyst medtaget til boligformål i forslag til strukturplan 2005-2006. 

  

Drøftelserne tilbage i 2005 om placering af attraktivt erhvervsareal var et resultat af 

de muligheder for noget sådant, der var indenfor rammerne af gammel 

Frederikshavn Kommune. 

  

Med den nye kommune og ikke mindst senest mulighed for erhvervsudvikling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15892 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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motorvejsnært omkring Trafikcenter Sæby Syd og Volstrup Skole vurderes det 

relevant, at genoverveje den gamle beslutning.  

  

Der vurderes ikke aktuelt behov for stillingtagen til fremtidig anvendelse af 

arealerne vest for Suderbovej, idet der fortsat er store arealudlæg til boligformål, 

der henligger ubebygget ved Østerdalvej. 

  

Med baggrund i beliggenheden af landzonearealet Lerstien 10 umiddelbart syd for 

anden parcelhusudstykning og den oprindelige inddragelse i forslag til strukturplan 

vurderer Fagcenteret, at arealet bør inddrages i kommuneplanprocessen, som 

ønsket af ansøger.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at landzonearealet Lerstien 10 

medtages i kommuneplanprocessen med henblik på anvendelsen boligformål i 

form af parcelhusudstykning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort Flyfoto 2012.pdf (dok.nr.114173/13) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.114171/13) 

Kortbilag til ansøgning.pdf (dok.nr.114172/13) 

Foslag til strukturplan 2005-2006.pdf (dok.nr.114170/13) 
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12. Opførelse af carport med udhus på Musvågevej 100, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Musvågevej 100, matr. nr. 1 bd Ålbæk, Råbjerg, fremsender 

i forbindelse med anmeldelse for opførelse af ny carport med udhus, 

dispensationsansøgning for bygningens placering på ejendommen. 

  

Projektet omfatter opførelse af ny carport med redskabshus med et samlet areal på 

36,8 m
2
. Der ansøges om dispensation for en del af bygningens placering nærmere 

naboskel end 2,5 meter. Dispensationsansøgningen begrundes med, at 

bygningens placering vil komme tæt på det eksisterende sommerhus og 

adgangsvejen til grunden vil blive forringet, hvis bygningen skal placeres i en 

afstand på 2,5 meter fra naboskel. 

  

Ansøger medsender accept fra naboen Musvågevej 102.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen er beliggende i område omfattet af Lokalplan nr. SKA.S.11.10.01. 

Lokalplanens afsnit 5.3 fastsætter at sekundære bygninger må have et maksimalt 

areal på 35m
2
. Det ansøgte har et areal på 36,8 m

2
. 

  

Lokalplanens afsnit 5.8 fastsætter, at sekundære bygninger ikke må placeres 

nærmere naboskel end 2,5 meter. Det ansøgte er for en del af bygningen placeret 

nærmere naboskel end 2,5 meter. 

  

Det er Teknik– og Miljøcentrets vurdering, at der på ejendommen kan opføres en 

garage på 35m
2
, der kan overholde afstanden til naboskel uden at det vil påvirke 

anvendelsen af carport med redskabsrum, samtidig med at der kan opnås en 

passende afstand mellem sommerhus og carport med redskabsrum.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Kortbilag,ansøgning med disp ansøgning, tegninger, uddybende disp. ansøgning og 

naboaccept. (dok.nr.116555/13) 
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13. Principiel forespørgsel om mulighed for at etablere 

fodboldgolfbane ved Nordre Ringvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

En potentiel køber af ovennævnte ejendom søger om principiel tilladelse til at 

etablere en fodboldgolfbane med tilhørende servicefaciliteter i form af toiletbygning 

og skur til opbevaring af materialer samt parkeringsareal.  

  

Området er på ca. 5 ha, hvoraf der vil blive anlagt bane på ca.10 %. 

Fodboldgolfhullerne vil blive spredt over hele arealet, så der vil forblive rekreative 

områder mellem de enkelte huller og mange af de eksisterende naturlige elementer 

vil blive bevaret.  

  

Ansøgningen begrundes med ønsket om at etablere et aktivt sommertilbud for 

både turister og fastboende i Skagen. 

  

Ansøgningen vedrører del af matr. nr. 80a og 77b, Skagen Markjorder, svarende til 

kommuneplanrammen SKA.B.05.20, som udlægger arealet til perspektivområde for 

boliger.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Nordre Ringvej 82 er beliggende i landzone umiddelbart syd for Bøjlevejen og med 

Skagen Kolonihaveforening som nærmeste nabo mod øst. Mod vest grænser 

området op til et areal med beskyttet natur. Mod syd afgrænses arealet af et 

ubebygget område, der er udlagt til boligformål i kommuneplanramme 

SKA.B.05.08. Mod sydvest grænser området op til boligområdet ved Thorsvej.   

  

Området svarer til kommuneplanramme SKA.B.05.20, som udlægger arealet til 

perspektivområde for boliger. Områdets fremtidige anvendelse er beskrevet som 

åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, 

service mm.  

  

Området er i kommuneplanen udpeget som særligt værdifuldt landskab. De særligt 

værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til 

formål, der kan skæmme landskabet. Der bør i de særligt værdifulde landskaber 

udvises tilbageholdenhed med at udviske de egnskarakteristiske træk.  

  

Området er desuden omfattet af Kystnærhedszone A, regionalt kystlandskab. 

Kystnærhedszone A skal som hovedregel friholdes for byudvikling, større tekniske 

anlæg, ferie- og fritidsanlæg, Kystnærhedszone A omfatter blandt andet åbne, 

uberørte landskaber, grønne kiler eller større sammenhængende områder uden 

markante landskabelige værdier, men med visuel kontakt til kysten, og som ikke 

ligger i tilknytning til eller er præget af større tekniske anlæg eller byudvikling. 

  

Området henligger i dag ubebygget som en grøn kile med et egnskarakteristisk 

landskab mellem minkfarmene ved Nedre Mosevej og Skagen Kolonihaveforening. 
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Der er tale om en beliggenhed, som vil være meget synlig for blandt andet de 

mange turister, der kører ad Bøjlevejen for at besøge Grenen og Skagen Odde 

Naturcenter. Etableringen af en fodboldgolfbane på arealet vil uanset farve- og 

materialevalg medføre en visuel ændring af landskabet. 

  

Vejadgang til fodboldgolfbanen vil kunne finde sted via Butterstien, som har 

overkørsel til Bøjlevejen i det østlige hjørne af Kolonihaveforeningens område. 

Dette vil, afhængigt af besøgstallet, betyde en væsentligt øget trafikmængde på 

Butterstien.   

  

Arealet er beliggende i landzone.  

  

Etablering af fodboldgolfbane forudsætter, at der udarbejdes lokalplan samt 

kommuneplantillæg. Kommuneplanrammens bestemmelser kan formuleres 

således, arealet udlægges til rekreativt formål med henblik på etablering af 

fodboldgolf. Efter endt anvendelse til fodboldgolf ønskes området anvendt til 

boligområde, således at hensigten i Kommuneplan 2009 med at udlægge området 

til perspektivområde for boliger fastholdes.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der laves planlægning for området i form af et kommuneplantillæg, der 

udlægger området til rekreativt formål og senere boligformål samt en 

lokalplan, der sikrer at arealet kan anvendes til fodboldgolfbane. 

2. ansøger forestår udarbejdelsen af lokalplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort Fodboldgolf Skagen.pdf (dok.nr.100854/13) 

Billeder af området fra Google Maps Street view.pdf (dok.nr.101489/13) 
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14. Flexboligtilladelser efter Boligreguleringsloven  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har modtaget flere forespørgsler og ansøgninger om 

hvorvidt Frederikshavn Kommune er indstillet på at udstede flexboligtilladelse efter 

boligreguleringslovens § 50, stk. 2. med henvisning til lovændringen, der er trådt i 

kraft den 1. maj 2013. 

  

Lovændringen giver kommunerne mulighed for at udstede midlertidige tilladelser til 

helårsboligers benyttelse som fritidsbolig. Det er en frivillig ordning, hvor det er op 

til den enkelte kommune at bestemme i hvilket omfang ordningen ønskes benyttet. 

 

Juridiske konsekvenser 

En flexboligtilladelse er en personlig tilladelse til at en ejendom kan tages i brug 

som fritidsbolig i ansøgers ejertid eller indtil ansøger vælger at benytte 

ejendommen til helårsbolig igen. Overgangen fra helårsbolig til fritidsbolig og 

tilbage igen kan ske uden andre tilladelser, som f.eks. byggetilladelse, da 

tilladelsen gives til en person og ikke til en ejendom. Ejendommen ændrer ikke 

status i forløbet, men bevarer sin status som helårsbolig. 

  

En flexboligtilladelse kan ikke overdrages til andre, men alene benyttes af ansøger. 

Den kan altså ikke sælges med ejendommen. En ny ejer skal søge ny 

flexboligtilladelse, og kommunalbestyrelsen står frit til at give den fra gang til gang. 

Genoptages brugen som helårsbolig, falder tilladelsen også bort, og fornyet 

overgang til fritidsbolig, selv om ejeren er den samme, kræver fornyet tilladelse. 

  

En flexboligtilladelse kan kun udstedes, når den ikke er i strid med anden 

lovgivning eller planlægning. Fx kan en flexboligtilladelse ikke gives i et område, 

der er lokalplanlagt til helårsbeboelse, da den vil stride mod lokalplanens 

principper. Derimod kan den godt gives i et område, der er kommuneplanlagt til 

helårsbeboelse, da denne bestemmelse ikke er direkte bindende for borgerne. Der 

kan i tilladelsen indsættes en forudsætning om, at der ikke vil blive givet ny 

tilladelse i tilfælde af, at der i mellemtiden er fremkommet eller igangsat ny 

lokalplanlægning, som en tilladelse vil stride imod. 

  

En flexboligtilladelse kan godt gives til en beboelsesejendom i landzone. Den skal 

dog gives på betingelse af, at der indhentes landzonetilladelse til genoptagelse af 

helårsbeboelsen, hvis der er gået mere end tre år, da det er et lovgivet krav i 

planloven, der ikke kan fraviges. Derimod vil det ikke kræve byggetilladelse at 

genoptage helårsbeboelsen. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Lovændringen er sket som en præcisering og ensretning af eksisterende praksis på 

området, hvor kommuner i forskellig form udsteder ”weekendattester” og lignende. 

Dermed præciseres, at boligreguleringsloven både anvendes til at beskytte 

helårsbeboelse, når der er behov for det, uden det kræver lokalplanlægning, samt 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4728 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tihj 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 20. august 2013 Side 30 af 55 

 

tillige anvendes i situationer, hvor der er overskud af helårsboliger. Desuden 

præciserer lovændringen, at det alene er kommunens kompetence at beslutte om 

og hvor, man ønsker at give flexboligtilladelser. Tilladelserne skal altid følge 

gældende lovgivning og planlægning, og kan dermed ikke i sig selv ændre på et 

plangrundlag eller være til hinder for ny planlægning. 

  

Fordelen ved flexboligtilladelser er, at de er midlertidige, således krav til 

helårsbeboelse kan bevares på lang sigt, men kan være fleksibel i perioder, hvor 

behovet for helårsboliger ikke er stort. 

  

Det står kommunalbestyrelsen frit at vælge bestemte områder, hvor man ønsker at 

anvende flexboligtilladelser. Man kan også helt fravælge flexboligtilladelser. Som 

princip for anvendelse af flexboligtilladelser foreslås nedenstående: 

1. Der kan udstedes flexboligtilladelser i områder, der i lokalplanen er udlagt 

til beboelse. 

2. Der kan udstedes flexboligtilladelser i landzone, med henvisning til, at efter 

tre år vil det kræve en landzonetilladelse at genoptage brugen til 

helårsbolig. 

3. Der kan ikke udstedes flexboligtilladelse i områder, der i Masterplan 

Skagen er udlagt til helårsbeboelse (grønne områder på bilaget) uanset 

hvilken planlægning, der er på nuværende tidspunkt.  

4. Der kan udstedes flexboligtilladelser i områder uden for Masterplan 

Skagens område med en kommuneplanramme, der angiver anvendelsen til 

helårsbeboelse, med forbehold for at tilladelsen ikke kan forventes fornyet i 

tilfælde af, at der i mellemtiden er fremkommet eller igangsat ny 

lokalplanlægning, som det vil stride imod. 

5. Der kan ikke udstedes flexboligtilladelser i områder, der er lokalplanlagt til 

helårsbeboelse. 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget beslutter, at der i 

fremtiden kan udstedes flexboligtilladelser efter de foranstående principper, angivet 

som nr. 1-5. Administrationen bemyndiges til at meddele tilladelse eller afslag til 

fremtidige ansøgninger i overensstemmelse hermed. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Uddrag ministertale (dok.nr.73041/13) 

Bilag kort fra masterplan (dok.nr.117332/13) 
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15. Etablering af tankanlæg på Skagen Havn, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har modtaget en anmeldelse om etablering af et nyt 

tankanlæg på Skagen Havn iht. VVM-bekendtgørelsen. 

  

Projektet omfatter etablering af et nyt tankanlæg for håndtering af fuel, beregnet til 

bunkersformål (tung brændselsolie (HFO) og marin diesel/gasolie (GO)). Anlægget 

udlægges til en kapacitet på 40.000 m
3
 med en mulighed for udvidelse til i alt 

60.000 m
3
. 

  

Tankanlægget opføres af Skagen Havn, men udlejes til Monjasa A/S, som bliver 

ansvarlig for driften af olieterminalen. 

  

Projektet fordeler sig på 6 stk. tanke med en højde på 13m - 15m, og med en 

diameter på 20m – 33m. Dertil mulighed for en udvidelse bestående af yderligere 3 

stk. tanke med en højde på 15m, og med en diameter på 25m – 33m. 

  

Lagertankenes endelige størrelse kan dog variere.  

  

Derudover etableres en administrationsbygning samt faciliteter for håndtering af 

såvel spildevand som spildolie fra skibe i form af rør og modtagertanke på 

tanklagerets område. 

  

Nærmere beskrivelse af projektet findes i vedlagte anmeldelse. 

  

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 26: ”Virksomheder og 

anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i miljøministeriets bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer” (Risikobekendtgørelsen), 

og er dermed VVM-pligtigt. 

  

Kommunen har den 14. juni 2013 modtaget en anmeldelse af anlægget, jf. 

Risikobekendtgørelsen. 

  

Anlægget skal desuden miljøgodkendes, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33. 

  

Arealet, hvorpå projektet ønskes placeret, er omfattet af forslag til lokalplan nr. 

SKA.H.01.01.01 for udvidelse af Skagen Havn, delområde E, som udlægger 

arealet til virksomheder i virksomhedsklasse 4-7 inkl. deres nødvendige 

administration og lager/tørdok, der har en naturlig tilknytning til havnen. Center for 

Teknik og Miljø vurderer anlægget til at tilhøre virksomhedsklasse 7, og at 

anvendelsen er i overensstemmende med lokalplanens bestemmelser herfor. 

Center for Teknik og Miljø vurderer desuden, at tankanlægget i øvrigt kan holdes 

inden for lokalplanens bestemmelser for det pågældende areal. 

  

Forslag til lokalplan SKA.H.01.01.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.58 er udsendt 
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i offentlig høring i perioden fra den 3. juli 2013 til den 4. september 2013.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1. der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-

redegørelse 

2. ansøger forestår udarbejdelse af VVM-redegørelsen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Skagen Havn olieterminal anmeldelse efter risikobekendtgørelsen final.pdf (dok.nr.101897/13) 

Skagen Havn - VVM-anmeldelse af nyt tankanlæg - VVM_anmeldelse.pdf (dok.nr.101862/13) 
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16. Principiel forespørgsel om udstykning, Nedre Mosevej, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektør forespørger om principgodkendelse af udstykningsforslag for et 

planlagt boligområde ved Nedre Mosevej i Skagen.  

  

Udstykningsforslaget omfatter 8 grunde, der ønskes udstykket til selvstændig 

bebyggelse med åben-lav boligbebyggelse. Ved udstykningsforslaget opnår 

grundene størrelser fra 742 m
2
 til 825 m

2
 inkl. eventuelle vejarealer. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Området er lokalplanlagt via lokalplan SKA.237.B Tæt-lav og åben-lav 

boligbebyggelse ved Nedre Mosevej,vedtaget i 2008. 

  

Centeret vurderer, at udstykningsforslaget fraviger lokalplanens bestemmelse vedr. 

udstykning, jf. planens § 4.1 og kortbilag 2 samt bestemmelse i planens § 5.2 om 

mindste vejanlægsbredde på 6 m. 

  

Fravigelsen vedr. planens udstykningsbestemmelse, jf. kortbilag 2 omfatter 

udeladelse af viste stigennemføringer og vendepladser, ligesom vejene udstykkes 

som vejarealer tilhørende de enkelte grunde (lignende koteletben) og ikke udskilt 

som selvstændige vejarealer. Samtidig etableres opsamlingssteder for 

dagrenovation ved de to indkørsler til området.  

  

Som forudsætning for udstykningen deklareres bestemmelser, som sikrer 

færdselsret på stikvejene for de 4 inderste parceller samt sikrer placering af 

renovationsøer ved indkørslerne fra Nedre Mosevej.  

  

Fravigelsen vedr. lokalplanens bestemmelse om mindste vejanlægsbredde 

omfatter en reduktion fra 6 m til 4 m anlægsbredde.  

  

Centeret for Teknik og Miljø vurderer, at udstykningsforslaget ikke er i strid med 

lokalplanens principper, idet vej- og grundstrukturen fastholdes. Samtidig vurderes 

en udeladelse af stigennemføringen ikke at få betydning for den overordnede 

stistruktur i og udenfor området, idet de i lokalplanen viste stier, ikke i dag vil få 

forbindelse til øvrig stisystemer og heller ikke forventes at kunne indgå 

hensigtsmæssigt i et overordnet stinet på længere sigt. Centeret har vurderet, at 

udeladelse af vendepladser ikke får betydning for betjeningen af området, idet 

stikvejene er relativt korte og idet der anvises opsamlingsplads for dagrenovation 

ved de to indkørsler til området. Endelig vurderer Centeret i denne konkrete sag, at 

en vejanlægsbredde på 4 m er tilstrækkeligt til at sikre en hensigtsmæssig 

vejforbindelse til området.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der kan meddeles 
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dispensation fra lokalplan SKA.237.B i henhold til udstykningsforslaget.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning med revideret udstykningsskitse.pdf (dok.nr.109719/13) 

Udstykning iht. lokalplan SKA.237.B .pdf (dok.nr.109528/13) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.109447/13) 
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17. Dispensation vedr. bygningshøjde, Damstedvej 25, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt har i marts 2013, på vegne af ejer, søgt om tilladelse til at nedrive 

eksisterende bebyggelse og opføre nyt enfamiliehus på Damstedvej 25 i Skagen. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.B.04.04.01. Lokalplanen fastlægger 

bebyggelsesprincipperne for bebyggelsen på Damstedvej 21-31 og lokalplanen 

blev endeligt vedtaget 3. december 2012. 

  

Lokalplanen fastsætter blandt andet at bygningshøjden på hovedbygningen ikke 

må overstige 7 meter over terræn og at hovedbygningen skal opføres med samme 

gulvkote som eksisterende hovedbygning (lokalplanens §§ 6.4 og 6.5).  

Den tidligere lokalplan for området, SKA.242.B, der stadig gælder for det 

omkringliggende boligområde i Vesterby, giver mulighed for en bygningshøjde på 

op til 7,5 m. 

  

Arkitekt har foretaget opmåling af eksisterende sokkelkote og terræn, der viser, at 

nuværende bolig ligger med overkant sokkel 32 cm. over niveauet på Damstedvej 

og at eksisterende terræn, hvor den ny bolig placeres, ligger mellem 20 og 40 cm. 

under vejniveau. Opmålingen er udført i lokalt kotesystem, hvor fixpunktet på 

Damstedvej er afsat i den relative kote 10.00. Der er ikke overensstemmelse 

mellem kotesystemet, der er anvendt til opmåling af terrænet og de koter, der er 

angivet på tegningsmaterialet i øvrigt, og det nuværende terræn fremgår ikke af 

tegningsmaterialet.  

  

Center for Teknik og Miljø har fastsat niveauplan, hvorfra bygningshøjden skal 

måles. Niveauplanet er fastsat efter sædvanlig praksis, som et gennemsnit af de 

nuværende terrænkoter ved bebyggelsen og koten på Damstedvej. Opmåling af 

terrænet på naboejendommene har ligeledes indgået i vurderingen af niveauplanet.  

  

Hovedbygningen er projekteret med en højde på 6,85 m fra overkant sokkel og 

hovedbygningens topkote kommer dermed til at ligge 7,45 m over terræn / 

niveauplan. 

  

Der er den 19. juli 2013 givet tilladelse til nedrivning af eksisterende bolig og 

opførelse af ny bolig på vilkår, at projektet tilpasses, så det sikres at 

bygningshøjden ikke overstiger 7 meter over terræn som angivet i lokalplanen for 

området. 

  

Arkitekt har anmodet om at få sagen behandlet på Plan- og Miljøudvalget, da 

bygherren ønsker at få godkendt det oprindelige projekt med en bygningshøjde på 

6,85 m over overkant sokkel. Arkitektens begrundelser mv. fremgår af bilag 3. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
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lokalplanens bestemmelser. Det betyder, at dispositioner, der er i 

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser umiddelbart er tilladt. 

  

Jf. Planlovens §§ 19 og 20 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, 

hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Dispensation kan ikke 

gives uden forudgående naboorientering. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Det er fagcenterets vurdering, at hovedbygningen overstiger lokalplanens 

højdebestemmelser med 45 cm., og at det ansøgte projekt kun vil kunne 

gennemføres, hvis der gives dispensation fra lokalplanens højdebestemmelser.  

  

Der er tale om en helt ny lokalplan, som er gennemført for at regulere 

bebyggelsesforholdene på Damstedvej, og skal sikre, at bebyggelsen på 

ejendommene fremtræder i harmoni med hinanden og den bymæssige karakter. 

  

Hvis bygningshøjden skal reduceres, vil det umiddelbart være nødvendigt at ændre 

taghældningen eller facadehøjden, hvorved bygningens udtryk ændres. 

  

Fagcenteret anbefaler, at der igangsættes naboorientering. Hvis naboorientering 

ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger, anbefales det, at der gives 

dispensation til den ønskede bygningshøjde, med baggrund i at huset i sin 

udformning tilpasser sig de øvrige huse i udtryk, og højden ikke afviger fra, hvad 

der er tilladt i det tilstødende boligområde. 

  

Der gøres opmærksom på, at eventuel dispensation vil kunne danne præcedens 

for fremtidige projekter på de øvrige ejendomme på Damstedvej.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. udvalget godkender det fastlagte niveauplan 

2. naboorientering iværksættes, og der gives dispensation til overskridelse af 

bygningshøjden, hvis naboorientering ikke giver anledning til væsentlige 

bemærkninger 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort og foto (dok.nr.114471/13) 

Situationsplan, facader og snit (dok.nr.114473/13) 

Bemærkninger fra arkitekt (dok.nr.114478/13) 
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18. Ansøgning om opførelse af altankvist på ejendommen 

Buttervej 9, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 25. juni 2013 en ansøgning om opførelse af 

en altankvist på ejendommen. Herudover ønskes udhus nedrevet.  

  

Ved den efterfølgende drøftelse gøres ejer opmærksom på kommuneplanens 

rammebestemmelser – herunder, at ansøgte altankvist er i strid med rammerne, jf. 

mailkorrespondance ønsker ansøger at fastholde det ansøgte.  

  

Det ansøgte forudsætter en afvigelse fra kommuneplanens rammebestemmelser – 

herunder for så vidt angår – etablering af altankvist. 

  

Plangrundlag 

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA. 

B.05.01.udlagt til boligområde med helårsboliger (åben-lav) med tilhørende 

kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service mv.  

  

Af rammebestemmelserne fremgår bl.a. for bygningsforhold i øvrigt: 

 Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over 

terræn må ikke etableres 

Det bemærkes samtidigt, at ovennævnte bestemmelse også var gældende i de 

tidligere kommuneplanrammer for Skagen kommune.   

  

Administrationspraksis for disse altankviste mv. har generelt været en fastholdelse 

af rammebestemmelserne – både i forhold til de nye og i de tidligere gældende 

kommuneplanrammer.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Bestemmelser i en kommuneplan er , i modsætning til bestemmelserne i en 

lokalplan eller byplanvedtægt, ikke umiddelbart bindende for borgere/bygherre, 

men skal som udgangspunkt alene danne grundlag for lokalplanlægningen, der 

ikke må være i strid med kommuneplanen, jf. planlovens § 13 stk. 1 nr. 1. 

  

Kommunen har imidlertid mulighed for efter planlovens § 12 at modsætte sig 

forhold, der er i strid med kommuneplanen og kan efter planlovens § 12 stk. 3 

modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller 

ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med 

kommuneplanens rammedel.  

  

En afgørelse efter planlovens § 12. stk. 3 kan ikke påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12477 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Miljø og Teknik indstiller, at der meddeles afslag til det 

ansøgte, jf. planlovens § 12 stk. 3. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning og tegninger (dok.nr.100031/13) 

Kommuneplanrammer for ejendommen  (dok.nr.100037/13) 

Mailkorrespondance med ejer og ansøger (dok.nr.100282/13) 
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19. Ansøgning om byggetilladelse for om-tilbygning af 

Havbakken 4, Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Havbakken 4, matr.nr. 336 a Skagen Bygrunde, fremsender 

gennem sin arkitekt byggeansøgning for om–og tilbygning af ejendommen. 

  

Projektet opfatter opførelse af tilbygning til eksisterende bevaringsværdig bygning 

samt ombygning af den bevaringsværdige bygning med nye ydervægge, 

tagkonstruktion vinduer og døre.  

  

Sammenbygningen mellem det eksisterende hus og tilbygningen udføres delvis 

med vandret tagkonstruktion af hensyn til adgangen mellem tilbygningen og den 

eksisterende bygning. 

  

Bygherrens anden rådgiver har fremsendt brev, hvori der nærmere redegøres for 

projektet. Det oplyses, at tagkonstruktionen i det gamle hus er i så dårlig stand, at 

en udskiftning er nødvendig. 

  

Ydervægge er stærkt nedbrudte pga. af opstigende grundfugt og manglende 

tagrende samt frostskader og manglende fundamenter med sætninger til følge.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen er beliggende i område omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 

56-B.8. 

  

Udvalget har tidligere meddelt en forhåndstilladelse til opførelse af en tilbygning til 

ejendommen. Forhåndstilladelsen omfattede ikke ombygning af det eksisterende 

bevaringsværdige hus og en vandret tagkonstruktion, hvilket er i strid med 

lokalplanens bestemmelse i § 1.12.2, der fastsætter, at tage skal udføres som 

heltage med en taghældning på 42 grader. 

  

Teknik og Miljøcentret har afholdt møde med rådgiverne omkring det fremsendte 

projekt, idet det vurderes, at der er projektet er en nedrivning af den 

bevaringsværdige bygning. Arkitekten ville efterfølgende fremsende nærmere 

beskrivelse. 

  

Det skal bemærkes at lokalplanens § 1.10.1 fastsætter følgende (uddrag).  

”Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden 

godkendelse fra byrådet, dette gælder også ændringer, der normalt ikke kræver 

byggetilladelse, f.eks. vedligeholdelsesarbejder, der har karakter af udskiftning. 

(Ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger kan ikke forventes 

imødekommet)”. 

  

Det er Teknik og Miljøcentrets vurdering, at der ikke skal tillades vandret 

tagkonstruktion mellem de to bygninger, samt at tilbygningen nøje skal udføres 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12055 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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efter den tidligere meddelte forhåndstilladelse.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på det 

ansøgte.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Byggeansøgning.pdf (dok.nr.86795/13) 

Facader.pdf (dok.nr.86796/13) 

Plan.pdf (dok.nr.86798/13) 

Snit A.pdf (dok.nr.86799/13) 

Snit B.pdf (dok.nr.86801/13) 

Snit C.pdf (dok.nr.86802/13) 

Beliggenhedsplan.pdf (dok.nr.86803/13) 

Nærmere redegørelse fra arkitekten omkring projektet (dok.nr.107304/13) 
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20. Støjklager og restaurationer, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Sagen er på dagsordenen efter anmodning fra Pia Karlsen (V). 

  

Center for Teknik og Miljø har de senere år fået gentagne klager fra borgere i 

Skagen over støj fra diskoteker – særligt omkring Havneplads og Havnevej. I 2013 

har forvaltningen udstedt påbud om etablering af støjdæmpning på musikanlæg og 

i øvrigt anmodet politiet om at føre tilsyn med at døre og vinduer holdes lukkede. 

  

Senest var der et punkt på Plan og Miljøudvalgets møde den 25. juni 2013, om 

støjgener fra to diskoteker på Havneplads, Skagen. Den 26. juli 2013 orienterede 

Center for Teknik og Miljø pr. mail udvalget om status i de verserende sager. 

  

Byrådet vedtog den 1. juli 2010 en Restaurationsforskrift for diskoteker, 

restauranter, cafeer osv. i Frederikshavn Kommune. Forskriften indeholder en 

række retningslinjer for virksomhedernes drift, herunder hvordan støjgenerne skal 

begrænses. 

  

Da problemet er årligt tilbagevendende – størst om sommeren – bør 

problematikken behandles mere langsigtet og koordineres med øvrige 

myndigheder. Center for Teknik og Miljø foreslår derfor, at der holdes møde med 

bevillingsnævn og politi i eftersommeren 2013.  

  

Mødet kan følges op af et møde med restaurationerne i Skagen til foråret 2014. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der skal afholdes et møde 

med Bevillingsnævnet og Nordjyllands Politi om støjproblematikken i Skagen. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/14772 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 
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21. Ansøgning om renovering af bevaringsværdige bygninger 

på ejendommen Kappelgangen 3, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø (CTM) modtog den 13. juni 2013 en ansøgning om 

renovering af de eksisterende bevaringsværdige bygninger på ejendommen. Ved 

renoveringen ønskes oplagt nyt tegltag, nye murstensfuger, nye vinduer og ny port 

i udhusbygning mv.  

Ansøgningen blev den 5. juli 2013 suppleret med tegninger af bygningernes 

facader med de nye vinduer m.v.  

  

Der ønskes alene tilladelse til renovering af ejendommens bygninger i henhold til 

lokalplanens bestemmelser - herunder ombygning af bevaringsværdige bygninger.  

  

Ejendommens bygninger fremstår i dag i dårlig stand og ansøger anmoder om 

hurtig behandling af ansøgningen. 

  

Den ansøgte renovering blev den 9. juli 2013 fremsendt til udtalelse hos 

Foreningen for By og Landsk. 

Foreningen fremsendte den 22. juli 2013 sine bemærkninger til det ansøgte. Af 

bemærkningerne fremgår, at renoveringen er ”næsten efter bogen”, men der 

ønskes mindre og mere præcise fuger/bredde. Herudover ønskes husets 

facadevinduer mod gaden givet en anden opsprodsning. 

  

Plangrundlag 

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA. C.03.03 

udlagt til centerområde med helårsboliger (åben-lav) og tilhørende kollektive 

anlæg, institutioner mv.  

  

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan SKA.200.C3. 

  

I henhold til lokalplanen er ejendommens hovedbygning (villa) og udhus 

(gl.værksted) optaget som bevaringsværdige, jf. kortbilaget. I SAVE registreringen 

er både hovedhus og udhus tildelt en bevaringsværdi på 4. 

  

Jf. lokalplanens pkt. 9.1 gælder, at ”bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse ” 

  

Kort om renoveringens omfang 

Hovedhus: nyt tag (vingetegl) og udskiftning af de røde murstensfuger. 

Eksisterende kviste istandsættes med ny zinkbeklædning. Samtidig udskiftes alle 

vinduer i hovedhuset. 

  

Udhus: nyt tag (vingetegl), omfugning af røde mursten og etablering af oprindelig 

portåbning mod vej. Ny port mod vej og delvis udskiftning af vinduer i udhuset.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11714 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Bemærkninger fra CTM til indkomne udtalelse  

Med hensyn til fuger bemærkes, at det alene fremgår af pkt. 9.37 at ”ydervægge, 

der fremstår som røde, håndstrøgne eller blødstrøgne sten, skal bevares” og ikke 

noget om fuger /bredde etc. Det bør dog af hensyn til bevaring af de røde sten og 

facadens samlede udtryk sikres en så præcis fugning som muligt – jf. ejers mail af 

7. august 2013. Vedrørende de nye vinduers opsprodsning finder CTM god 

overensstemmelse med lokalplanes pkt. 9.57 ”nye vinduer skal tillige placeres i 

overensstemmelse med husets stil og traditionelle byggeskik”. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Miljø og Teknik indstiller, at den ansøgte renovering 

imødekommes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes.  

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning om renovering af bygninger  (dok.nr.99075/13) 

Supplerende ansøgning  (dok.nr.99098/13) 

Save registrering  (dok.nr.99101/13) 

Bemærkninger fra Foreningen By og Landsk SV: Kappelgangen 3 , 9990 Skagen f[Sagsnr.:13/11714] - 

[Dok.nr.:] (dok.nr.111026/13) 

Bemærkninger fra ejer til udtalelse fra Foreningen for By og Landsks Re: Kappelgangen 3 Skagen 

[Sagsnr.:13/11714] - [Dok.nr.:111026/13] Bemærkninger fra Foreningen By og Landsk SV: 

Kappelgangen 3 , 9990 Skagen f[Sagsnr.:13/11714] - [Dok.nr.:] (dok.nr.112920/13) 
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22. Klage over forringelse af bybusserne 

 

Sagsfremstilling 

En borger klager over, at bybusserne stopper med kørsel kl. 18.00 og teletaxa først 

kan benyttes fra kl. 19.30. 

  

Borgeren er inde i Frederikshavn med skagenstoget kl. 18.25 og må enten gå 5 km 

eller tage en Flextur, der er alt for dyr, for at komme hjem. 

  

Borgeren har ikke mulighed for at erhverve et kørekort, og er således afhængig af 

offentlig transport. 

  

NT oplyser, at bybusserne kører i garage kl. 18.45. Der vil således ikke være noget 

til hinder for at starte teletaxa kl. 18.45, såfremt kommunen måtte ønske dette. Det 

skønnes, at udgifterne til teletaxa vil stige med ca. kr. 38.000 årligt i forbindelse 

hermed. Fremrykkes tidspunktet for start med teletaxa fx til kl. 18.30, skal man 

være opmærksom på, at borgerne vil have mulighed for at bestille teletaxa, mens 

der stadig er busser på gaden, hvilket skønnes at ville forøge de årlige udgifter med 

1/3.  

  

Center for Teknik og Miljø oplyser, at de sidste bybusser afgår fra busterminalen kl. 

18.15 (linje 1 og 5). 

  

Teletaxa kører til og fra bybusstoppestederne inden for bygrænsen i Frederikshavn 

by. 

  

Der er ikke tidligere modtaget klage over starttidspunktet for kørsel med teletaxa i 

Frederikshavn by. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til udvalgets drøftelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Udvalget tilkendegav, at man ønsker en justering iværksat inden for gældende 

budget. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15473 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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23. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en 

ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i 

Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde 

med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen. 

  

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de 

kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en 

platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem 

kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante 

interesseorganisationer. 

  

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor 

borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den nye politik. 

For at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at 

borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er 

derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og 

medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny 

handicappolitik. 

  

Socialudvalget ønsker også at sikre en bred politisk forankring af den kommende 

handicappolitik, og modtager derfor gerne bidrag fra de respektive fagudvalg. 

Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, 

som kan gøre en forskel. 

  

På mødet vil centeret forelægge oplæg til bidrag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Handicap og Psykiatri indstiller, at Plan- og 

Miljøudvalget diskuterer ønsker og forventninger til en ny handicappolitik, og 

indsender bidrag til politikken til Socialudvalget.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013 

Administrationen laver svar på baggrund af faldne bemærkninger. 

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Udvalget tiltræder det fremlagte oplæg. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: PMU 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 20. august 2013 Side 46 af 55 

 

24. Orienteringssag - om Frederikshavn Byfonds nye 

fokusområde 

 

Sagsfremstilling 

Med blandt andet baggrund i PMU’s og Frederikshavn Byfonds fællesmøde og 

gåtur med Jan Gehl, har byfonden valgt at sætte fokus på midtbyen de næste par 

år.  

Her håber byfonden at kunne inspirere aktørerne i midtbyen til at gøre noget ved de 

nedslidte dele af bymidten. Det kunne være facadeforskønnelse, baggårdsmiljøer, 

begrønning og afskærmninger for vinden etc.  

  

Frederikshavn byfond påtænker i den forbindelse at inddrage beboere i midtby-

området.  

Aktørerne fra midtbyen indgår sammen med byfonden i en midlertidig 

arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til nye initiativer for midtbyen. De initiativer, 

der kræver politisk behandling, forelægges Plan- og Miljøudvalget.  

  

Byfondens fokusområde er i tråd med det igangsatte arbejde omkring 

shoppingmiljøer, som Plan- og Miljøudvalget har igangsat i henholdsvis 

Frederikshavn, Skagen og Sæby. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10649 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: TOMA 

 Besl. komp: PMU 
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25. Orienteringssag - offentliggørelse af indsats om resultater 

for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven haft 

et kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og 

miljøområdet siden 2007. Kvalitetsstyringssystemet er blevet recertificeret i 

efteråret 2012. Pr. 1. juni 2013 er kvalitetsstyringsloven ophævet, og det er 

efterfølgende op til den enkelte kommune at afgøre, om kommunen vil fortsætte 

med kvalitetsstyring. 

  

Natur- og Miljøadministrationens ledelse har i forbindelse med ledelsens evaluering 

af kvalitetsstyringssystemet i juni 2013 besluttet at arbejde videre med 

kvalitetsstyring i organisationen. I første omgang arbejdes der videre ud fra kravene 

i den nu ophævede kvalitetsstyringslov. Der arbejdes hen imod en certificering efter 

ISO 9001-standarden ved næste recertificering. 

  

Ledelsen konkluderer, at der er en god forbedringskultur i Natur- og 

Miljøadministrationen. Der er løbende fokus på de kvalitetsmål, der er opstillet, og 

alle medarbejdere har fokus på kvalitet og effektivitet. Der er som følge heraf lidt 

mindre fokus på den daglige opdatering af procedurer og benyttelse af skabeloner 

og paradigmer. Der ses ikke de store konsekvenser heraf nu. Det er dog vigtigt 

også fremadrettet at have øje for opdateringer af procedurer samt anvendelse af 

skabeloner og paradigmer. 

  

I den kommende periodes kvalitetsarbejde skal der være fokus på at arbejde med 

forenkling. Herunder forenkling af kvalitetshåndbogen og dens procedurer. 

Derudover skal der i den kommende periode fortsat være fokus på at arbejde med 

koordinerende sagsbehandling i hele centret. 

  

Af vedlagte bilag fremgår kommunens seneste redegørelse for 

kvalitetsstyringssystemet. Redegørelsen vil blive offentliggjort på kommunens 

hjemmeside umiddelbart efter dette mødes afholdelse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til udvalgets orientering. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Bilag 

Redegørelse til offentliggørelse 2013 (dok.nr.105052/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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26. Orienteringssag - tilsagn til vandløbsindsatser 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har hhv. den 3. juli 2013 og den 5. juli 2013 modtaget 

tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser 

for vandløbsindsatser for Voer Å, Projekt 2 (syd for Østervrå) samt Elling Å, projekt 

1 (Lerbæk/Knivholt Bæk). NaturErhvervsstyrelsen har meddelt tilsagn til at dække 

samtlige de omkostninger til forundersøgelserne, som kommunen har ansøgt om. 

Der er meddelt tilsagn på 349.446,64 kr. til forundersøgelse for Voer Å, projekt 2, 

og tilsagn på 170.476,88 kr. til forundersøgelse for Elling Å, projekt 1. Tilsagnet 

skulle give fuld finansiering af forundersøgelserne. 

  

Center for Teknik og Miljø har nu igangsat forundersøgelserne og forventer 

undersøgelserne afsluttet inden for et halvt år fra tilsagnsdatoen. Hvilket er den 

projektperiode, som tilsagnene gælder for. 

  

Kommunen har tidligere fået tilsagn om tilskud til Sæby Vandmølle (307.310 kr.) og 

Bangsbo/Bangsbostrand Mølle (191.405 kr.) Kommunen afventer fortsat afgørelse 

om tilsagn til yderligere 4 projekter om vandløbsindsatser.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7966 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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27. Orienteringssag - meddelse påbud 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 4. juni 2013 meddelt følgende 

påbud: 

Sagnr. 13/11990 

Ejer af ejendommen Hovedgaden 32 A, 9330 Dronninglund er meddelt 

påbud om bekæmpelse af bjørneklo på ejendommen. 

Påbuddet er givet den 11. juli 2013.  

  

Sagnr. 12/4272 

Ejer af ejendommen Skagensvej 494, 9981 Jerup har fået udstedt påbud 

om retablering af vandløb og strandeng på ejendommen. 

Påbuddet er givet den 11. juli 2013. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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28. Orienteringssag - sagsbehandlingstid for husdyrsager 

 

Sagsfremstilling 

Miljøstyrelsens statistik for sagsbehandling af husdyrsager viser, at Frederikshavn 

kommune i 2012 var den hurtigste kommune i Nordjylland og den 3. hurtigste 

kommune på landsplan. 

  

I Frederikshavn kommune var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2012 på 

106 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i ni nordjyske kommuner var på 

298 dage, mens den på landsplan var på 303 dage. 

  

Sagsbehandlingstiden for husdyrsager er omtalt i artikel i nordjyske.dk den 26. juli 

2013. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

tiltræder orienteringen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12064 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mine 

 Besl. komp: PMU 
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29. Efterretningssag - afgørelse fra klageinstanser 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

 Miljøgodkendelse af Skærum Dambrug Lendumvej 140, Frederikshavn 

af 26. juni 2013 

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 19. december om miljø 2012 om miljøgodkendelse 

af Skærum Dambrug 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet finder at Frederikshavn Kommunes 

afgørelse er truffet på et forkert grundlag fordi Skærum dambrug 

ikke har været forpligtiget til at søge en nu miljøgodkendelse men 

er omfattet af reglerne om revurdering af godkendte virksomheder i 

lov om miljøbeskyttelse. Afgørelsen er således mangelfuld og på 

den baggrund ophæves Frederikshavn Kommunes afgørelse af 19. 

december 2012. 

 Tilladelse til indvinding af overfladevand til Skærum Dambrug 

Lendumvej 140, Frederikshavn af 26. juni 2013 

Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over det tidligere Nordjyllands 

Amts afgørelse af 21. september 2005 om indvinding af overfladevand til 

Skærum Dambrug. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Nordjyllands Amts 

afgørelse af 21. september 2005 om tilladelse til fortsat at anvende 

det eksisterende stemmeværk til indvinding af overfladevand fra 

Skærum Å til brug for driften af Skærum Dambrug med ændring af 

vilkår 1 og 5 samt ophævelse af vilkår 2 og 3. 

  

 Afgørelse om tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skærum Å 

til brug for driften af Skærum Dambrug ikke er omfattet af VVM-pligt af 

26. juni 2012  

Danmarks Sportsfiskerforbud har klaget over Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 19. december 2012 om ikke VVM-pligt for Nordjyllands Amts 

afgørelse af 21. september 2005 om tilladelse til indvinding af 

overfaldevand til Skærum Dambrug. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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afgørelse af 19. december 2012 om ikke VVM-pligt, således at 

vindindvindingen til Skærum Dambrug ikke er omfattet af 

planlovens regler om udarbejdelse af kommuneplantillæg med 

tilhørende VVM-redegørelse. Det er Natur- og Miljøklagenævnets 

opfattelse, at Skærum Dambrugs indvinding af overfaldevand fra 

Skærum Å ikke forventes at medføre en væsentlig påvirkning af 

miljøet. 

  

 Retablering af opdyrket overdrev på ejendommen Gydejevej 10, 

Østervrå af 28. juni 2013 

Ejendommens ejer har klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

3. april 2013 om påbud om retablering af opdyrket overdrev på 

ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 3. april 2013 om påbud om retablering af opdyrket 

overdrev, fordi nævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte 

kommunens vurdering af, at arealet er et overdrev.  

  

 Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads af 3. juli 2013 

AVØ A/S klaget over Miljøcenter Århus’ (nu Miljøstyrelsen) afgørelse 

offentliggjort den 16. december 2009 om overgangsplan og revurdering af 

miljøgodkendelse af Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads. AVØ A/S er 

driftsansvarlig for Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads, som 

Frederikshavn Kommune ejer.    

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Miljøcenter Århus’ 

afgørelse med ændringer til vilkårene G2, G3, K1, K3 og T1 samt 

ophævelse af vilkårene C17, K5 og K6  

  

 Delafgørelse – genoptagelse af afgørelse om registrering af mose og 

afslag på opdyrkning på ejendommen Volstrupvej 89, Sæby af 4. juli 

2013 

Ejers rådgiver har anmodet om at natur- og Miljøklagenævnet genoptager 

sagen hvori Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 1. juni 2012 om registrering af mose (areal C) og 

afslag på lovliggørende § 3 dispensation til opdyrkning, dræning og 

opfyldning af mose (areal C) på ejendommen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet genoptager sagen til fornyet 
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behandling idet klager har fremlagt et drænkort og fremført nye 

bemærkninger om areal C på luftfoto fra 1992, da disse 

oplysninger ikke er indgået i Natur- og Miljøklagenævnets tidligere 

behandling af sagen.  En genoptagelse af en sag, kan kun ske, 

hvis afgørelsen lider af væsentlige mangler eller hvis der 

fremkommer relevante faktiske oplysninger, som nævnet ikke var 

bekendt med ved behandling af sagen, og som må antages at ville 

have haft væsentlig betydning for sagens afgørelse. 

  

 Opført terrasse på ejendommen Vestre Strandvej 54, Skagen af 5. juli 

2013 

En nabo har klaget til såvel Natur- og Miljøklagenævnet som til 

Statsforvaltningen Nordjylland over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

30. august 2011 om tilladelse til udvidelse af en eksisterende terrasse. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse idet den opførte terrasse 

opfylder kravet i lokalplanen og er derfor umiddelbar tilladt efter 

lokalplanen og dermed efter planloven. 

  

 Etableret frisørsalon på ejendommen beliggende Ivar Christensensvej 

22, Skagen af 8. juli 2013 

En nabo har klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 8. 

november 2011 hvor Plan- og Miljøudvalget meddelte en lovliggørende 

byggetilladelse til opretholdelse af frisørsalon. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagen fra realitetsbehandling, 

da Frederikshavn Kommunes beslutning 8. november 2011 og 

afgørelse af 20. januar 2012 ikke indeholder nogen afgørelse efter 

planloven. 

  

 Nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 43 mod en anvendelse af 

et areal t5. august 2013 

Ejendommens ejer klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 15. 

maj 2013 hvor kommunen har truffet afgørelse om ”påbud efter Lov om 

Planlægning § 43 mod genoptagelse af landbrugsdriften samt, at jer af det 

grønne område gøres opmærksom på, at Frederikshavn Kommune er 

sindet at gøre brug af sin påtaleret mod samme jf. deklarationen”. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse: 
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Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 15.maj 2013 idet den ønskede anvendelse af arealet 

til landbrugsdrift ikke er i strid med servituttens afsnit 4, hvorfor 

Frederikshavn Kommunes ikke med hjemmel i planlovens § 43 har 

kunnet nedlægge forbud herimod. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til efterretning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til efterretning. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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