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1. Tema om ny affaldshåndteringsplan for Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Med virkning fra 1. januar 2013 trådte nye affaldsregler i kraft, som bestemmer at 

kommunen skal udarbejde og vedtage en ny affaldsplan (affaldshåndteringsplan) 

senest 1. oktober 2014. Den første affaldshåndteringsplanen skal gælde i perioden 

2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive. 

  

Der indledt et samarbejde med Frederikshavn Forsyning (AVØ) om revision og 

opdatering af den eksisterende plan så den kan opfylde retningslinjerne til en 

affaldshåndteringsplan, herunder implementering af den nationale ressource-

strategi. 

  

Den nationale ressourceplan indeholder et målsætningsforslag om, at minimum 50 

% af det organiske affald samt papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra 

husholdningerne skal genanvendes i 2022. Derudover indeholder ressourceplanen 

initiativer inden for tørt og vådt affald i servicesektoren samt bygge- og 

anlægsaffald, haveaffald, elektronik, batterier samt fosfor og næringsstoffer i 

organisk affald, herunder spildevandslam. 

  

De nationale mål vil betyde ændringer for husholdningerne i Frederikshavn 

Kommune. 

  

Husholdningerne 

·       Understøttelse af udvikling af nye indsamlingsordninger, der sikrer borgere 

let adgang til at sortere og dermed genanvende mere husholdningsaffald, 

herunder organisk affald, plast- og metalaffald 

·       Revurdering af genbrugspladsstruktur med henblik på færre og større 

pladser der kan opfylde kravene til mere genanvendelse 

·       Overordnet vurdering af behandlingsanlæg - og forbrændingskapacitet. 

Udnyttelse af næringsstoffer i organiske affald 

·       Udnyttelse af næringsstoffer og energi i det organiske affald 

Bygge- og anlægsaffald 

·       Fokus på PCB og større krav til nedrivning af bygninger, så vi får et bedre 

og mere samlet overblik over de materialer og stoffer, der indgår i 

byggeaffaldet 

 

Indstilling 

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

indarbejder de nationale mål i den kommunale affaldshåndteringsplan. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes, idet samarbejdsmuligheder ønskes afdækket. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/465 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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2. Temamøde mellem Nordjyllands Trafikselskab og Plan- og 

Miljøudvalget 

 

Sagsfremstilling 

NT har i brev af 2. januar 2014 anmodet om at komme ud på besøg hos de nye 

kommunale byråd og hos Region Nordjylland. De forestiller sig et temamøde af 1 

times varighed med fokus på: 

1. Hvad er NT? 

Ejerstruktur, finansieringsmodel, ”skal” og ”kan” opgaver mv. 

2. Fagområde Bus og Tog: Mål og status på trafikplan og udfordringer* 

3. Fagområde Flextrafik: Mål og status på trafikplan og udfordringer* 

4. Afrunding 

For hvert område vil vi give en kort status på aktuelle og lokale projekter. 

  

Herudover orienteres om endelig høring af køreplaner for 2014/2015. 

  

Borgmester Birgit Hansen deltager i temamødet. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Notat omkring endelig høring af køreplaner for 2014-2015 (dok.nr.39433/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/425 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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3. Ansøgning om ændret projekt for etablering af 

fodboldgolfbane ved Nordre Ringvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget besluttede på mødet den 20. august 2013 at igangsætte lokalplanlægning 

for etablering af en fodboldgolfbane på arealer ved Nordre Ringvej i Skagen. Efter 

udvalgsbehandlingen har det vist sig, at en væsentlig del af arealerne har en 

karakter som gør at de er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Der har på denne baggrund været drøftelser med ansøger med henblik på at 

foretage en justering af projektområdet. Ansøger har på denne baggrund fremsendt 

en ændret ansøgning, hvor der inddrages arealer vest for det oprindelige 

projektområde.  

  

Arealerne er ligesom det oprindeligt ansøgte projektområde beliggende i landzone 

og er placeret i kommuneplanens rammeområde SKA.B.05.20, der er udlagt som 

perspektivområde til boliger. 

  

Forbindelsen til den vestligste del af det nye projektområde kræver dispensation fra 

Naturbeskyttelseslovens § 3 til en krydsning af et beskyttet naturareal, der ligger 

umiddelbart vest for det oprindelige projektområde. Denne forventes at kunne 

opnås. 

  

Frederikshavn Kommune ejer en del af det ændrede projektområde.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der udarbejdes lokalplan og 

kommuneplantillæg for det ændrede projektområde. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes, idet vejadgangen ønskes udført fra Nedre Mosevej eller 

Butterstien/Bøjlevejen. 

  

 

Bilag 

Ændret ansøgning (dok.nr.36765/14) 

Referat af sagens behandling på pmu den 20. august 2013 (dok.nr.36821/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17351 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 04. marts 2014 Side 8 af 20 

 

4. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan til overførsel af 

landzoneareal til byzone 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik- og Miljø har modtaget en anmodning fra ejerne af ejendommene 

Hjørringvej 125 og Hjørringvej 129, Hørby, 9300 Sæby om tilladelse til at 

igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for de to nævnte ejendomme. Formålet 

med lokalplanlægningen er, at få overført de dele af ejendommene der er 

beliggende i landzone til byzone, som den øvrige del af ejendommene er 

beliggende i, samt derved at få et ulovlig opført skur på ejendommen Hjørringvej 

125 lovliggjort. 

  

Center for Teknik- og Miljø modtog primo 2013 en klage over at en lastbilcontainer 

var blevet placeret på Hjørringvej 125. Containeren er efterfølgende blevet beklædt 

med træ, og fremstår nu som et almindeligt skur på ca. 50 m
2
 (32 m

2
 lukket skur og 

18 m
2
 overdækket areal). Skuret er placeret på en del af ejendommen der er 

beliggende i landzone. Landzonearealet er blevet tillagt ejendommen på betingelse 

af, at det alene anvendes til haveformål. Arealet må ikke bebygges med mindre der 

gives en landzonetilladelse dertil. Ejeren blev kontaktet og bedt om en redegørelse 

for opførelsen af skuret. 

  

På et møde med kommunen oplyste ejeren, at han mente et haveskur opfyldte 

betingelsen for at være til haveformål. Han havde fået oplyst, at et skur under 50 

m
2
 ikke krævede byggetilladelse og han kendte ikke til forbuddet mod bebyggelse 

uden landzonetilladelse. På mødet blev de forskellige muligheder for lovliggørelse 

gennemgået således: 

1)     Skuret nedrives 

2)     Skuret flyttes til en placering på grunden inden for byzonegrænsen. 

3)     Der indhentes en landzonetilladelse til skuret 

4)     Der udarbejdes en lokalplan der overfører landzonearealet til byzone 

Det blev på mødet gjort klart, at der ikke var taget stilling til om der kunne opnås 

landzonetilladelse, eller om der kunne forventes tilladelse til igangsætning af 

lokalplanlægning. 

  

Ejeren har efterfølgende talt med ejerne af naboejendommen Hjørringvej 129, der 

ligeledes har et areal i landzone, og de har valgt i fællesskab at anmode om 

tilladelse til at udarbejde en lokalplan, der overfører begge ejendommes 

landzonearealer til byzone. 

 

Juridiske konsekvenser 

Skuret er ulovligt opført, da der ikke er givet landzonetilladelse til det. Der er i 

Planlovens § 36 en undtagelse for udhuse under 50 m
2
 der opføres i tilknytning til 

enfamiliehuse eller sommerhuse, men Miljø- og Naturklagenævnet har tidligere 

slået fast, det alene gælder ved tilknytning til en landzonebolig, ikke i tilknytning til 

byzoneboliger. Der vil derfor skulle stilles krav om lovliggørelse af forholdet. Gives 

der ikke tilladelse til udarbejdelse af en lokalplan, vil forholdet skulle lovliggøres på 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/694 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tihj 

 Besl. komp: PMU 
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anden vis. 

  

Tillades det at lovliggøre forholdet ved at udarbejde en lokalplan, kan det udløse en 

præcedensvirkning, således andre der ejer ejendomme med blandede zoneforhold 

vil forvente en tilsvarende mulighed, hvis deres forhold i øvrigt er sammenlignelige. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Der er ingen gældende lokalplan for ejendommene. For de arealer der er 

beliggende i byzone gælder rammeområde SAE.C.08.20 Centerområdet omkring 

Hjørringvej og Nørregade. Den overordnede anvendelse er centerområde. 

Arealerne beliggende i landzone er uplanlagte.  

  

Da landzonearealerne ikke er beliggende i et af kommuneplanens rammeområder, 

vil der ud over en lokalplan skulle udarbejdes et kommuneplantillæg. 

 

Indstilling 

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

beslutter, at der gives tilladelse til at igangsætte lokalplanlægning som anført, så 

landzonearealerne tilhørende ejendommene Hjørringvej 125 og 129, 9300 Sæby 

overføres til byzone og det ulovligt opførte skur på Hjørringvej 125 lovliggøres. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

bilag til dagsorden (dok.nr.33356/14) 
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5. Delegation af beslutningskompetence for lokalplaner 

 

Sagsfremstilling 

I 2012 blev planloven ændret, så der blev lavet en delvis ophævelse af det forbud 

der har været mod at uddelegere beslutningskompetencen for vedtagelse af 

planforslag og endelig vedtagelse af planer. Før lovændringen skulle 

lokalplanforslag og endelige lokalplaner vedtages af kommunalbestyrelsen. 

  

Der er nu mulighed for at visse lokalplaner kan vedtages af stående udvalg som 

PMU eller af Økonomiudvalget. De planer der kan uddelegeres er lokalplaner der 

er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og lokalplaner, der kræver 

et kommuneplantillæg der ikke ændrer på principielle forhold i kommuneplanen. 

Som eksempel kan nævnes kommuneplantillæg der ændrer en 

bebyggelsesprocent, eller flytter et mindre areal imellem to kommuneplanrammer. 

  

Behandling og vedtagelse af kommuneplanstrategien og revision af 

kommuneplanen kan fortsat ikke uddelegeres. Det gælder både for den lovfastsatte 

udarbejdelse hver 4. år, men også for fx tematillæg til kommuneplanen baseret på 

delvise ændringer af planstrategien i løbet af 4-års perioden. Kommuneplantillæg 

der kræver foroffentlighed vil heller ikke kunne uddelegeres. Foroffentlighed 

kræves for ændringer af kommuneplanen der ikke har været forudset i 

kommuneplanstrategien, og som ikke kan betragtes som ubetydelige. Som 

eksempel kan nævnes anvendelsesændring af et rammeområde fra bolig til 

erhverv. 

 

Juridiske konsekvenser 

Der er ingen ændringer i andre dele af lokalplanproceduren. Krav om offentlig 

annoncering, høring af berørte parter og naboer samt høringsperiodens længde er 

uændret. 

  

Initiativretten i den kommunale styrelseslov, hvor alle 

kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kræve en sag optaget på 

kommunalbestyrelsens dagsorden ændres ikke og udvalgsmedlemmernes 

standsningsret efter samme lov, hvor et medlem af et udvalg kan standse 

udførelsen af en beslutning truffet i udvalget, ved at kræve sagen indbragt til 

beslutning i kommunalbestyrelsen, er ligeledes uændret. 

  

En delegation af beslutningskompetence kan til enhver tid tilbagekaldes af 

kommunalbestyrelsen. 

  

En delegation af beslutningskompetencen vil kræve en ændring af 

Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Lovforslaget blev fremsat for at forenkle en tung beslutningsproces for lokalplaner. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19661 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tihj 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Før lovændringen skulle alle planforslag som nævnt godkendes af 

kommunalbestyrelsen og alle planer skulle endeligt vedtages af 

kommunalbestyrelsen.  

  

I praksis betyder delegation, at der spares den tid der er imellem møderne i de 

stående udvalg, økonomiudvalg og byrådsmøderne.  

  

For Frederikshavn kommunes vedkommende vil det med den nuværende 

mødekalender betyde, at der spares ca. 6 uger ved delegation til Plan- og 

Miljøudvalget og ca. 2 uger ved delegation til økonomiudvalget. 

 

Indstilling 

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

for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler godkendelse af, at 

1. beslutningskompetencen ved lokalplaner der er i fuld overensstemmelse 

med kommuneplanens rammer uddelegeres til Plan- og Miljøudvalget, 

2. beslutningskompetencen ved lokalplaner, der indebærer udarbejdelse af 

kommuneplantillæg uden foroffentlighed uddelegeres til Økonomiudvalget, 

3. beslutningskompetencen for øvrige lokalplaner forbliver hos Byrådet, da 

uddelegering af beslutningskompetencen ikke er mulig 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Bemærkninger fra lovforslag (dok.nr.140983/13) 

Bilag til dagsorden  (dok.nr.32052/14) 

 
  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 04. marts 2014 Side 12 af 20 

 

6. Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. 

i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Kloaksystemet i dele af Søndermarksvej, Rosenvej, Farvervej og Vægtervej i Sæby 

er i dårlig fysisk tilstand, som følge af rørbrud, indsivning af grundvand, aflejringer, 

korrosion og åbne/forskudte samlinger. Kloaksystemet i Klostervænget og 

Bispevang vurderes ligeledes at være nedslidte. 

På grundlag heraf er det besluttet at forny det eksisterende fællessystem med et 

nyt separatsystem. Separatkloakeringen af de offentlige veje i området blev 

igangsat i 2007/2008 og forventes afsluttet i 2015. 

  

I et fællessystem afledes både spildevand fra beboelserne og regn- og 

overfladevand i samme ledning.  

I et separatsystem afledes spildevand fra beboelserne i en separat ledning til 

renseanlægget, og regn- og overfladevand afledes i en separat ledning direkte til 

Kattegat. 

Antallet af boliger der skal have ændret kloakeringsprincip er ca. 270 stk. 

  

Ud over at forny det eksisterende fællessystem, er formålet med 

separatkloakeringen at fjerne regn- og overfladevand det nedstrøms fællessystem, 

og dermed reducere mængden af opspædt spildevand, der aflastes fra 

overløbsbygværket ved Sæby gamle renseanlæg til Kattegat. Desuden medfører 

separatkloakeringen, at belastningen af Sæby Renseanlæg under regn reduceres. 

Begge tiltag vil mindske miljøbelastningen og medvirke til at forbedre 

vandkvaliteten i Kattegat. 

  

Udførelse af dette ændrede kloakeringsprincip kræver, at der udarbejdes et tillæg 

til den gældende spildevandsplan. 

 

Økonomiske konsekvenser 

I forbindelse med krav om separatkloakering, er det den enkelte grundejer, der skal 

bekoste omlægningen af kloaksystemet på egen grund. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at forslag til tillæg til Sæby Kommunes 

Spildevandsplan 2000-2012 for et område ved Søndermarksvej mv. udsendes i 

offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby.docx (dok.nr.30262/14) 

Miljøscreeningsskema Tillæg til spildevandsplan Søndermarksvej mv.doc (dok.nr.30274/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25112 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bisl 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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7. Projektforslag for naturgasforsyning af boligområde på 

Strandklit Skagen  

 

Sagsfremstilling 

HMN Naturgas I/S har tidligere fremsendt projektforslag for naturgasforsyning af 

boligområde på Strandklit i Skagen. Projektforslaget blev behandlet på Plan- og 

Miljøudvalgets møde den 14. januar 2014 med afslag til følge. 

  

Ejer af området har fremsendt nye oplysninger i sagen. 

  

Ejer kan redegøre for, at der ikke er alternativer til naturgas. 

  

Af bygningsreglement 2010, afsnit 8.5.1.1., stk. 8, fremgår det, at dispensation fra 

forbud (beskrevet i stk. 6) mod installation af naturgasfyr i ny bebyggelse kan 

meddeles, hvis alle relevante alternativer er fundet uegnede. 

  

Ifølge ejer er det ikke muligt, at etablere alternativ varme i form af jordvarmeanlæg 

og varmepumper, dels fordi der arealmæssigt er for lidt plads til jordvarmeanlæg, 

dels på grund af de grundvandsmæssige forhold i området og dels fordi det både 

brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk er dyrere med varmepumper end med 

kollektivt varme. 

  

Forvaltningen har tidligere forespurgt Skagen Varmeværk om de var interesseret i, 

at fjernvarmeforsyne området, men tilbagemeldingen var, at Skagen Varmeværk 

ikke var interesseret i dette. 

  

For at kunne godkende naturgasforsyning i ny bebyggelse, skal der dispenseres fra 

både bygningsreglementet og projektbekendtgørelsen. Kommunen kan selv 

dispensere fra bygningsreglementet, men det er Energistyrelsen, der efter 

ansøgning fra kommunen, kan dispensere fra projektbekendtgørelsen.  

  

Forvaltningen vurderer, at bygningsreglementets krav til dispensation er opfyldt. 

 

Indstilling 

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

bygningsreglement 2010, afsnit 8.5.1.1. stk. 6, og der fremsendes ansøgning til 

Energistyrelsen om fritagelse efter Bekendtgørelsen om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april 2013, §7, stk.3. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Dan Brockdorff kommenterer PMU-afgørelse og fremkommer med nye argumenter (dok.nr.22077/14) 

Samlet Projektforslag Skagen Nordstrand.pdf (dok.nr.172439/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22085 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU 
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8. Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse 

om ekspropriationshensigt  

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/8701 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU/BR 
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9. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

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

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt 2013 i Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i 2013. Der 

er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

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

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

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

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

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

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Økonomi og Personale indstiller, at 

sygefraværsstatistikken tages til efterretning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: PMU 
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10. Vindmølleplanlægning og Kommuneplan 2014 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog på mødet onsdag den 21. december 2012 en 

vindmølletemaplan for Frederikshavn Kommune, der indeholder reviderede 

retningslinjer for opstilling af vindmøller og udlægger 5 områder til større vindmøller 

(= totalhøjde på 125-150 m). Områderne er: 

 Vindmøller ved Kvissel Brænding 

 Vindmøller ved Højstrup 

 Vindmøller ved Tamholt 

 Vindmøller ved Østkystvejen 

 Vindmøller ved Donsted 

Planlægning er påbegyndt for alle 5 områder, da der er efterspørgsel efter 

vindmølleområder og muligheder for at opstille landbaserede vindmøller i 

kommunen. 

  

Ansøgningen om et vindmølleprojekt ved Kvissel Brænding og ved Tamholt blev i 

2013 trukket tilbage af ansøger, og der er ikke efterfølgende ansøgt om anvendelse 

af området. Ved Højstrup er der gennemført planlægning og nettilsluttet vindmøller 

i 2013. Ved Østkystvejen er kommunen i gang med planlægning for området, og 

ved Donsted er planprocessen igangsat med afholdt foroffentlighedsfase, men 

kommunen afventer ansøgers undersøgelser af forekomsten af flagermus i 

området. 

  

Center for Udvikling & Erhverv samt Center for Teknik & Miljø arbejder på at 

færdiggøre et forslag til Kommuneplan 2014 for Frederikshavn Kommune, hvor der 

udlægges områder til vindmøller og indarbejdes retningslinjer for opstilling af 

vindmøller. 

  

Centrene lægger op til, at alle 5 vindmølleområder fra vindmølletemaplanen fortsat 

udlægges til vindmølleområder i den nye kommuneplan. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Udvalget tilkendegav, at områderne ved Kvissel Brænding, Tamholt og Donsted 

tages ud i det nye kommuneplanforslag. 

 

Bilag 

Oversigskort med vindmølleområder (dok.nr.54212/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16813 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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11. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1.     Delegation af beslutningskompetence vedr. taxitilladelser. 1 bilag vedlagt 

2.     Ansøgninger til Trafikstyrelsen – ”Puljer til yderområder”. 1 bilag vedlagt 

3.     Vandråd Kattegat Skagerrak, 2 bilag vedlagt 

4.     Behandling af Frederikshavn Taxa’s brev af 21. februar 2014 til borgmester 

og Plan- og Miljøudvalget.  

5.     Høring af lovforslag om en moderne jernbane og om ændring af lov om 

jernbane. 1 bilag vedlagt 

6.     Status for den almene boligorganisation Skagen Kollegium. 1 oversigtskort 

vedlagt. 

7.     Orientering om byudvikling ved Solsbæk Strand 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 

Orientering. 

 

Bilag 

Orienteringspunkt til PMU 4.03.2014 (dok.nr.36585/14) 

Orienteringspunkt PMU den 04.03.2014 Puljer til yderområder - trafikstyrelsen (dok.nr.36715/14) 

Notat - Vandråd Kattegat Skagerrakandråd Kattegat Skagerrak.pdf (dok.nr.36895/14) 

34325-14_v1_Model for Vandråd Kattegat Skagerrak.pdf (dok.nr.36897/14) 

Bilag til orientering f PMU 04.03.14 (dok.nr.37170/14) 

Oversigtskort flyfoto 2012.pdf (dok.nr.39197/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Brandt Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Mogens Brag 
   

 

      

Erik Kyed Trolle 
   

 

 
 


