
 

 

 

Referat Plan- og Miljøudvalget 

03.06.2014 

Dato 3. juni 2014 

Tid 13:00 

Sted ML 0.27 

NB. Kl.13. Generel orientering om forløb af byggesager Kl.13.30 Orientering om 

havneprojekt ved udviklingsdirektør Preben Reinholt Kl. 14.15 Orientering om 

Biogas projektet 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) -

 Formand 

Frode Thule Jensen (V)  

Erik Kyed Trolle (A)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Mogens Brag (V)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 03. juni 2014 Side 2 af 33 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse/miljørapport for udvidelse af 
Frederikshavn Havn, Frederikshavn ............................................................................................................ 5 

2. VVM-anmeldelse af biogasanlæg ved Østervrå, foroffentlighedsfase ......................................................... 9 

3. Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse/miljørapport for vindmøller ved 
Østkystvejen i Sæby ..................................................................................................................................... 10 

4. Forslag til lokalplan SKA.E.06.01.01 Erhvervsområde ved Strandklit i Skagen og forslag til 
kommuneplantillæg 09.75 ............................................................................................................................ 11 

5. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.02.01 Toldergårdsvej Midt, Skagen og bortfald af 
kommuneplantillæg 09.66 ............................................................................................................................ 13 

6. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby .................................................. 14 

7. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby ....................................... 16 

8. Igangsætning af planlægning for ny redningsstation på Skagen Havn, Oliekajen 17 ................................. 17 

9. Forespørgsel til NaturErhvervsstyrelsen vedr. tilskud til vandløbsindsatser ................................................ 18 

10. Ændret anvendelse af ejendommen Skovbrynet 3-34, Skagen ................................................................... 20 

11. Ændret anvendelse af del af ejendommen matr. nr. 25 ar Toftlund, Volstrup beliggende Ålborgvej 96, 
Sæby ............................................................................................................................................................ 22 

12. Koncert arrangementer på Frederikshavn Stadion ...................................................................................... 25 

13. Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune .......................................................................................... 26 

14. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Plan- og Miljøudvalget ...................................................................... 28 

15. Budget 2015-2018 ........................................................................................................................................ 29 

16. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune .......................................................................................... 31 

17. Orientering fra administrationen ................................................................................................................... 32 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 33 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 03. juni 2014 Side 3 af 33 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 75810/14 Åben VVM-anmeldelse_biogasanlæg v Østervrå.pdf 

2 76021/14 Åben Fastlæggelse af indholdet af VVM-redegørelse og miljørapport 

- biogasanlæg.doc 

2 75129/14 Åben Afgørelse om VVM pligt for biogasanlæg ved Østervrå.pdf 

2 98755/14 Åben 14-273 Debatoplæg - biogas i Østervrå.pdf 

3 96459/14 Åben PMU06.05.14.pdf 

3 96468/14 Åben ØU23.04.14.pdf 

3 96719/14 Åben Miljørapport_Kragelund2_PMU03.06.14.pdf 

3 96742/14 Åben LP_Kragelund2_lavkvalitetPMU03.06.14.pdf 

4 95831/14 Åben ForslagLP.SKA.E.06.01.01.pdf 

4 88473/14 Åben Gammelt dagsordenpunkt 

5 83540/14 Åben IndsigelsesnotatLP.SKA.B.04.02.01ToldergårdsvejMidt 

KplTillæg09.66.pdf 

5 83538/14 Åben LPEndelig.SKA.B.04.02.01.pdf 

6 193848/13 Åben Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn 

Midtby.docx 

6 193896/13 Åben Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby 

Bilag 1 og 2.pdf 

6 193899/13 Åben Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby 

Bilag 3.pdf 

6 193901/13 Åben Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby 

Bilag 4.pdf 

7 30262/14 Åben Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i 

Sæby.docx 

8 99653/14 Åben Oversigtskort, redningsstation Skagen 

9 93091/14 Åben Udkast til forespørgsel til NERV om tilskud til evt afbrudte 

projekter.pdf 

10 97245/14 Åben Oversigtskort Skovbrynet 2-34. pdf 

10 97261/14 Åben Ansøgning.pdf 

11 98882/14 Åben Oversigtskort.pdf 

11 98864/14 Åben Revideret ansøgning om anvendelse til butiksformål.pdf 

11 160848/13 Åben Notat - nærmere begrundelse vedrørende enkeltliggende 

butikker.pdf 

13 94571/14 Åben VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn 

Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx 

14 96594/14 Åben PMU bilag Budgetopfølgning 30 4 14 PMU (4) - 

Budgetopfølgning 30 4 14 PMU (4).docx 

15 96669/14 Åben [Sagsnr.:14/9542] - [Dok.nr.:96667/14] PMU bilag - budget 

2015 - Besparelser PMU - budget 2015.docx - 96667-

14_v1_PMU bilag - budget 2015 - Besparelser PMU - budget 

2015.docx.PDF 

16 99620/14 Åben Sygefraværsstatistik 1.kvartal2014.pdf 

17 91893/14 Åben Opdatering af §3-natur 

17 94823/14 Åben Spildevandsplan og fremtidig håndtering af overfladevand i 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 03. juni 2014 Side 4 af 33 

 

 
  

Skagen 

17 97412/14 Åben Bilag. Ændret status af vejen Fladen Grunds forlængelse, 

Skagen 

17 97510/14 Åben Bilag -Pulje til landsbyfornyelse - nedrivningspulje opland-valg 

af rådgiver efter udbud 

17 97602/14 Åben Bilag. Orienteringsmøde om kommuneplanen 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 03. juni 2014 Side 5 af 33 

 

1. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-

redegørelse/miljørapport for udvidelse af Frederikshavn Havn, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-

/miljørapport, der muliggør den ønskede udvidelse af Frederikshavn Havn. 

Forslagene skal sendes i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger, hvorefter 

der skal tages stilling til de indkomne bemærkninger og hvorvidt planforslagene skal 

vedtages endeligt. 

  

Dokumenterne kan ses her: 

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Plan-og-

Milj%C3%B8udvalget.aspx?ArkivFolder=%2fPMU_20014_06_03 

  

I efteråret 2012 modtog Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet en VVM-

anmeldelse vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn. PMU besluttede på møde 4. 

september 2012, at igangsætte VVM for projektet i samarbejde med 

Kystdirektoratet. 

  

Kystdirektoratet var myndighed for aktiviteterne på søterritoriet og Frederikshavn 

Kommune myndighed for de landbaserede aktiviteter. 

  

Projektet omfattede en udvidelse af den nuværende havn mod øst ved etablering af 

nye ydermoler, nye havnebassiner, kajanlæg, baglandsarealer, jorddeponi på 

bagarealer og 7 vindmøller opstillet i tilknytning til ydermolerne.  

  

I forbindelse med projektets start blev der afholdt en for-offentlighedsfase i fire uger 

fra den 14. november 2012. I for-offentlighedsfasen blev der offentliggjort et 

debatoplæg og afholdt et offentligt møde. Plan- og Miljøudvalget besluttede 5. 

februar 2013 at fortsætte det videre arbejde med plangrundlaget, samt at 

bemærkningerne fra for-offentlighedsfasen skulle indgå i arbejdet med at belyse og 

afgrænse emnerne til VVM’en for projektet.  I forbindelse med denne proces 

(scoping) besluttede ansøger, at trække ansøgningen om opstilling af de 7 

vindmøller ud af projektet. 

  

De væsentligste problemstillinger som blev rejst i forbindelse med for-

offentlighedsfasen og scopingen har været: 

·       Hydrauliske forhold omkring havnen (strømforhold, bølgeuro, 

sedimentation m.v.) 

·       Oprensning og anvendelse af opfyldningsmateriale 

·       Trafikforhold (land og hav) 

·       Anlæg og drift af jorddepot/spulefelt 

·       Vindmøller (påvirkning af landskab, natur, lokalt medejerskab mv.) 

·       Opmærksomhed til andre planer 

·       Rekreativ adgang til havnen (lystfiskeri, adgang for gående og cyklister) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18244 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Plan-og-Milj%C3%B8udvalget.aspx?ArkivFolder=%2fPMU_20014_06_03
http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Plan-og-Milj%C3%B8udvalget.aspx?ArkivFolder=%2fPMU_20014_06_03
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·       Bibeholdelse/erstatning af lokale stenrev 

·       Opmærksomhed på internationale naturbeskyttelsesområder 

·       Sikring af kulturhistoriske værdier 

·       Fremtidige virksomheder og aktiviteter 

  

Emnerne er behandlet i den fremlagte VVM. Vindmøller i tilknytning med 

ydermolerne er udtaget og ikke behandlet i VVM’en. 

  

I begyndelsen af februar 2014 flyttede hovedparten af Kystdirektoratets opgaver 

ressortministerium fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Opgaverne 

vedr. havne blev ikke overført til Miljøministeriet, men blev placeret i Trafikstyrelsen. 

Disse ændringer har medført, at processen er blevet forsinket nogle måneder i 

forhold til den oprindelige tidsplan. 

  

Hovedkonklusioner, afværgeforanstaltninger og alternativer 

Udbygningen af Frederikshavn Havn forventes at forløbe over ca. 6 år og forventes 

at være en betydelig økonomisk og beskæftigelsesmæssig fordel for egnen og 

regionen. 

  

Hovedkonklusioner 

Det er i VVM-redegørelsen vurderet: 

·     At effekterne i anlægsfasen af etablering af nye moler, kajer, havneareal, 

jorddepot/spulefelt, uddybning til havnebassin og sejlrende til havnen vil være 

midlertidige, og at der i anlægsfasen ikke vil opstå alvorlige, uoprettelige skader 

på miljøet; 

·     At effekter i driftsfasen af tilstedeværelsen af de nye ydermoler, kajer, havneareal 

og jorddeponi/spulefelt vil være af mindre omfang. Den væsentligste effekt er 

tildækning af eksisterende stenrev under de nye landarealer, hvis de ikke flyttes. 

De nye ydermoler og kajanlæg vil imidlertid komme til at fungere som stenrev 

med karakteristisk stenrevsvegetation og fauna. Det er muligt at opretholde det 

nuværende areal med stenrevshabitater ved at flytte sten og som følge af 

etablering af stenrevshabitater på nye moler og stensætninger; 

·     At habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 

4, der grænser op til havneudvidelsen, ikke vil blive væsentligt påvirket af 

udvidelsen af havnen. Påvirkningerne har karakter af midlertidige forringelser 

eller forstyrrelser, der ikke har efterfølgende konsekvenser for arter eller 

naturtyper. Hvis uddybningen begrænses til perioden oktober-marts er det muligt 

næsten helt at undgå påvirkninger. 

  

Problemstillinger vedr. lokale forhold er ligeledes belyst i VVM-redegørelsen. De 

væsentligste problemstillinger drejer sig om rekreativ adgang, trafiksikkerhed samt 

fremtidige virksomheder og aktiviteter på havnen. 

  

Rekreativ adgang til havnen (lystfiskeri, adgang for gående og cyklister) 

I anlægsfasen vil Frederikshavn Havn løbende informere om det igangværende 

arbejde, således at borgere og virksomheder kan følge med i havnens tilblivelse. I 

den forbindelse vil der blive gjort særligt opmærksom på evt. indskrænkninger i den 

rekreative udnyttelse af havnene der vil være nødvendige, for at arbejdet forstyrres 
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mindst muligt. Det gælder specielt med hensyn til: 

  

·         Restriktioner med hensyn til adgang for spadsereture for lokalbefolkning, 

hundeluftning, jogging osv. 

·         Restriktioner med hensyn til fritidssejlads med motor- og sejlbåde  

·         Restriktioner med hensyn til fritids- og lystfiskeri 

  

Da det er af stor betydning for beboerne i Frederikshavn, at de har mulighed for at 

komme på havnen i deres fritid, vil der i videst muligt omfang blive offentlig adgang 

til de nye havneområder til benyttelse for gåture, hundeluftning, lystfiskeri fra 

molerne osv. Samtidig vil Frederikshavn Havn dog også skulle drage omsorg for at 

indretningen og driften af havnen overholder de internationale ISPS (International 

Ship & Port Facility Security Code) sikkerhedsforskrifter for havne. 

  

Trafiksikkerhed (land og hav) 

Bløde trafikanter 

Der kan opstå en øget risiko for højresvingsulykker som følge af en øget 

trafikmængde i krydset Kragholmen/Havnepladsen. Det bør derfor overvejes at 

gennemføre en afværgeforanstaltning i dette kryds. Dette kan eksempelvis ske i 

form af separat cyklistsignal eller etablering af blåt cykelfelt.  

  

Sejladssikkerhed 

Før anlægsarbejdet påbegyndes, skal der foretages en konkret vurdering af 

risikoen for skibe, besætninger og miljø. Den ansvarlige skal etablere de 

nødvendige forebyggende foranstaltninger, der sikrer, at der ikke sker en 

nævneværdig forringelse af sejladssikkerheden, og at der ikke sker hindring af den 

frie sejlads eller opstår fare i øvrigt, herunder fare for miljøet. 

Sejladssikkerhedsvurderingen skal indsendes til Søfartsstyrelsen, der også skal 

godkende de foreslåede afbødende foranstaltninger. 

  

Fremtidige virksomheder og aktiviteter: 

Eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til støj og luftforurening fra de nye 

virksomheder som, havneudvidelsen giver mulighed for, vil blive fastsat i 

forbindelse med miljøgodkendelse af virksomhederne eller i forbindelse med 

anmeldelse af midlertidige aktiviteter. 

  

Krav til afværgeforanstaltninger vil desuden blive fastsat i forbindelse med 

godkendelse af risikovirksomheder.  

   

Anlæg og drift af jorddepot/spulefelt: 

Afværgeforanstaltninger for spulefelter og jorddepot vil blive fastsat som et vilkår i 

anlæggenes miljøgodkendelser. 

  

Sammenfattende VVM-vurdering: 

Samlet set vurderes en væsentlig påvirkning af miljø og natur, at kunne udelukkes, 

forudsat at de nævnte afværgeforanstaltninger gennemføres. 

  

Alternativer 
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I forbindelse med idéfasen er der kommet to alternative forslag fra offentligheden:  

·     Et forslag, hvor havneudvidelsens samlede areal indskrænkes og der etableres 

vinklede kajanlæg for at kompensere for indskrænkningen af arealet. Endvidere 

foreslås offentlig adgang til den nordre ydermole ved etablering af "beton-

cykelsti". 

·    Et forslag om, at den nye sydlige ydermole flyttes mod syd, så Frederikshavn 

Marina kommer til at ligge indenfor den sydlige ydermole.  

  

Det er vurderet, at begge forslag til alternativ havneudformning ikke er realiserbare, 

da de ikke tilgodeser de funktionelle krav, der er stillet op for 

havneudvidelsesprojektet. Begge forslag vil desuden være forbundet med 

væsentlige øgede omkostninger som følge af ekstra moleanlæg og en ekstra 

indsejling. 

  

NUL-alternativet – havneudvidelsen opgives 

Beskriver den situation, hvor havneudvidelsen ikke etableres og Frederikshavn 

Havn fortsætter i den nuværende udformning.  

Havnen vurderer, at for NUL-alternativet vil Frederikshavn Havn ikke være i stand til 

at imødekomme den efterspørgsel, der vil komme som følge af den forventede 

øgede omsætning af gods på havnen. 

Endvidere vil Frederikshavn Havn ikke være i stand til at foretage de forventede 

ekspansioner mht. servicering af større skibe og offshoreinstallationer. Havnen vil 

ikke være i stand til at øge omsætningen indenfor ophugning af skibe og offshore 

installationer. Dette vil betyde, at Frederikshavn vil gå glip af betydelige udvidelser i 

antallet af arbejdspladser med yderligere konsekvenser i følgeerhverv. 

Virksomhedernes manglende mulighed for ekspansion medfører endvidere risiko 

for, at disse virksomheder vil søge til andre havne, der kan opfylde deres behov. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at VVM med miljørapport samt forslag til 

lokalplan FRE.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09.62 sendes i offentlighedsfase 

i perioden fra den 2. juli 2014 til den 27. august 2014. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 
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2. VVM-anmeldelse af biogasanlæg ved Østervrå, 

foroffentlighedsfase 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for etablering af et 

biogasanlæg i erhvervsområdet ved Bjeldalsvej øst for Østervrå. 

  

Området ved Østervrå er det ene af Frederikshavn Kommunes to udpegede 

områder for et fælles biogasanlæg. Udpegningen er sket med kommuneplantillæg 

nr. 09.48, der er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013. 

  

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt 10: ”Anlæg til 

bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som 

defineret i bilag 1 til direktiv 20087987EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 

tons/dag” og er dermed VVM-pligtigt. 

  

Anlægget skal desuden miljøgodkendes, jf. Miljøbeskyttelseslovens §33. 

  

Nærmere beskrivelse af projektet findes vedhæftede anmeldelse og debatoplæg. 

  

Forud for udarbejdelsen af VVM, lokalplan og eventuel kommuneplantillæg 

afholdes en foroffentlighedsfase i perioden fra den 11. juni til den 1. august 2014. 

  

Der vil i foroffentlighedsfase blive afholdt et borgermøde i Østervrå. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der gennemføres en 

foroffentlighedsfase, og at der i offentlighedsfasen afholdes borgermøde i Østervrå. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes, idet høringsfristen justeres til 11. juni til 9. juli 2014 for at 

sikre optimal betjening i foroffentlighedsfasen. 

 

Bilag 

VVM-anmeldelse_biogasanlæg v Østervrå.pdf (dok.nr.75810/14) 

Fastlæggelse af indholdet af VVM-redegørelse og miljørapport - biogasanlæg.doc (dok.nr.76021/14) 

Afgørelse om VVM pligt for biogasanlæg ved Østervrå.pdf (dok.nr.75129/14) 

14-273 Debatoplæg - biogas i Østervrå.pdf (dok.nr.98755/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/7315 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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3. Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM-

redegørelse/miljørapport for vindmøller ved Østkystvejen i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2014 at forslag til lokalplan 

SAE.T.04.15.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til kommuneplantillæg 

nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat.  

  

Fra projektets begyndelse var det bygherres ønske at projektets fire store møller på 

150 meters totalhøjde skulle udformes som V112, hvilket vil sige at rotordiameteren 

er 112 meter. Efterfølgende har bygherre dog ønsket en ændring i projektet, idet 

man nu desuden ønsker mulighed for fire store møller udformet som V117 

(rotordiameter på 117 meter). Ændringen vil være i tråd med kommunens temaplan 

for vindmøller, idet det vil kunne forøge produktionen fra den samlede 

vindmøllepark med ca. 5% (ca. 2.900 MWh/år). 

  

Der er derfor indført en ændring i VVM`en/miljørapporten, således at der nu åbnes 

mulighed for såvel V112 som V117. Ændringen vedrører visuelle, støjmæssige og 

skyggemæssige aspekter. De gældende grænseværdier vil stadig overholdes. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.T.04.15.01 – 

Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.68 med 

VVM-redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes med den præcisering i forhold til VVM-redegørelsen, at de 4 

store vindmøller i område C udfærdiges som et samlet projekt og kun kan opføres, 

såfremt de 6 eksisterende vindmøller fjernes. 

 

Bilag 

PMU06.05.14.pdf (dok.nr.96459/14) 

ØU23.04.14.pdf (dok.nr.96468/14) 

Miljørapport_Kragelund2_PMU03.06.14.pdf (dok.nr.96719/14) 

LP_Kragelund2_lavkvalitetPMU03.06.14.pdf (dok.nr.96742/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4722 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Forslag til lokalplan SKA.E.06.01.01 Erhvervsområde ved 

Strandklit i Skagen og forslag til kommuneplantillæg 09.75 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 4. juni 2013, at igangsætte ny 

planlægning for ejendommen Strandklit 1 med henblik på hotel/erhvervsanvendelse 

på betingelse af, at højden på bebyggelsen ikke overstiger 10,5 meter, at arealerne 

mellem og omkring bebyggelsen bibeholdes som hede og at det tidligere 

bebyggede areal genskabes som hede. 

   

Der foreligger nu et sådant lokalplanforslag med tilhørende forslag til 

kommuneplantillæg. 

  

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan SKA.BE.06.01.01, der gav 

mulighed for opførelse af op til 56 boliger, betinget af en dispensation fra 

Naturbeskyttelseslovens §3 til opførelse af bebyggelse i del af beskyttet hede. 

  

Frederikshavn Kommunes dispensation blev imidlertid underkendt af 

Naturklagenævnet. Ejerne af arealet ønsker derfor nu at gennemføre et projekt for 

erhvervsbebyggelse (hotel) uden mulighed for opførelse af boliger ud over boliger 

til brug for indehaver, bestyrer eller lignende. 

  

Lokalplanområdet er beliggende i den nordvestlige del af Skagen øst for Skagen 

Nordstrand og med vejadgang til Strandklit. Området afgrænses mod nord og øst af 

klithede, mod vest af fællesareal ind mod udstykningen Skagen Nordstrand. 

  

Lokalplanområdet er en del af et tidligere erhvervsområde med minkfarme. Arealet 

er i dag ryddet for bebyggelse. 

  

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der er mulighed for at etablere en samlet 

bebyggelse på op til 5.500 m
2
 til hotellejligheder/hotel, liberale erhverv, offentlig og 

privat service, uddannelse mv. Bebyggelsen kan opføres i maksimalt 3 etager og 

op til 10,5 meter. Bebyggelsen overholder de ovenfor nævnte af Plan- og 

Miljøudvalget opstillede betingelser for ny planlægning. 

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 

rammebestemmelse. Der er derfor i tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdet et 

tillæg til kommuneplanen, der sikre overensstemmelse mellem lokalplan og 

kommuneplan. Tillægget har betegnelsen kommuneplantillæg 09.75. 

  

Lokalplanforslaget stiller krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, 

som minimum Energiklasse 2015. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at den 

planlagte anvendelse ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, 
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der fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Det er derfor 

vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget.  

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

ForslagLP.SKA.E.06.01.01.pdf (dok.nr.95831/14) 

Gammelt dagsordenpunkt (dok.nr.88473/14) 
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.02.01 

Toldergårdsvej Midt, Skagen og bortfald af kommuneplantillæg 

09.66 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. februar til den 

9. april 2014, hvilket har givet anledning til indsigelser som det fremgår af 

indsigelsesnotat af juni 2013. Indsigelserne drejer sig i det væsentligste om 

spørgsmålet om krav til helårsbeboelse kontra boligformål uden krav om 

helårsbeboelse. Indsigerne ønsker at fastholde krav om helårsbeboelse.  

  

Lokalplanområdet er beliggende ved Toldergårdsvej i Skagen og udgør en del af 

byens afgrænsning mod klitlandskabet. Lokalplanen har til formål at reducere 

antallet af boliger inden for området fra 6 til 3 for derigennem i større udstrækning 

at tilgodese områdets sårbare natur. 

  

Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, 

Energiklasse 2015. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalg og byråd, at lokalplan SKA.B.04.02.01 vedtages endeligt 

med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer og at Kommuneplantillæg nr. 

09.66 bortfalder. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

IndsigelsesnotatLP.SKA.B.04.02.01ToldergårdsvejMidt KplTillæg09.66.pdf (dok.nr.83540/14) 

LPEndelig.SKA.B.04.02.01.pdf (dok.nr.83538/14) 
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6. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for 

Frederikshavn midtby 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby har været fremlagt i 

offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2014 til den 12. maj 2014. 

  

Tillægget betyder, at kloakeringsprincippet skal ændres fra fællessystem til 

separatsystem. I et fællessystem afledes både spildevand fra ejendommene og 

regn- og overfladevand i samme ledning. I et separatsystem afledes spildevand fra 

ejendommene i en separat ledning til renseanlægget, og regn- og overfladevand af 

ledes i en separat ledning direkte til Kattegat. 

  

Tillægget omfatter et areal på ca. 14 ha, og antallet af ejendomme der skal have 

ændret kloakeringsprincip er ca. 250 stk. Det er overvejende boliger der er tale om, 

samt enkelte erhvervsejendomme. 

  

Ændringen af kloakeringsprincippet vil betyde, at der sker færre overløb med 

opspædt spildevand i forbindelse med regnhændelser, og at belastningen af 

Frederikshavn Renseanlæg reduceres under regnhændelser. Begge tiltag vil 

mindske miljøbelastningen og medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kattegat. 

  

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse 

med den offentlige høring. 

 

Juridiske konsekvenser 

Tillægget til spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for, at kommunen kan 

udstede påbud om ændret kloakeringsprincip på de enkelte ejendomme. 

 

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 Tillæg til spildevandsplan for 

Frederikshavn Midtby vedtages endeligt uden ændringer. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby.docx (dok.nr.193848/13) 

Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 1 og 2.pdf (dok.nr.193896/13) 

Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 3.pdf (dok.nr.193899/13) 
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Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 4.pdf (dok.nr.193901/13) 
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7. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for 

Søndermarksvej mv. i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby har været 

fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. marts 2014 til den 26. maj 2014.  

  

Tillægget betyder, at kloakeringsprincippet skal ændres fra fællessystem til 

separatsystem. 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. 

  

Tillægget omfatter et areal på ca. 45 ha, og antallet af boliger der skal have ændret 

kloakeringsprincip er ca. 270 stk. 

  

Ændringen af kloakeringsprincippet vil betyde, at der sker færre overløb med 

opspædt spildevand i forbindelse med regnhændelser, og at belastningen af Sæby 

Renseanlæg reduceres under regnhændelser. Begge tiltag vil mindske 

miljøbelastningen og medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kattegat. 

  

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse 

med den offentlige høring. 

 

Juridiske konsekvenser 

Tillægget til spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for, at kommunen kan 

udstede påbud om ændret kloakeringsprincip på de enkelte ejendomme. 

 

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 Tillæg til spildevandsplan for 

Søndermarksvej mv. i Sæby vedtages endeligt uden ændringer. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby.docx (dok.nr.30262/14) 
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8. Igangsætning af planlægning for ny redningsstation på 

Skagen Havn, Oliekajen 17 

 

Sagsfremstilling 

Forsvaret har anmodet om igangsætning af planlægning for Oliekajen 17, Skagen 

Havn.  Planlægningen ønskes i forbindelse med opførelse af en ny redningsstation, 

da den eksisterende ønskes udskiftet. 

  

Den eksisterende bygning nedrives og en ny opføres på samme placering. Da den 

nye bygning bliver større end den eksisterende, og der er begrænset byggeegnet 

kajområde på stedet er det nødvendigt at foretage spunsning og opfyldning af en 

del af søterritoriet.  

Den nye bygning skal indeholde de nødvendige opbevaringsrum, møderum, 

personalefaciliteter (blandt andet omklædningsrum, køjerum og opholdsrum), 

bådhal og garage. Eksisterende kaj ligger i kote 1,7. Gulvkote i det nye byggeri vil 

være 2,1 for at sikre mod fremtidige klimaændringer og heraf følgende 

oversvømmelser. Bådhal skal som det eneste rum ikke hæves til kote 2,1, der 

tillades en oversvømmelse af bådhallen, dvs. at hallen udføres som bassin. Porten 

til hallen skal tillade vand at komme ind og ud automatisk. Bygningen bliver ca. 450 

m
2
 i grundplan og opføres i 2 etager. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Området, hvor det ansøgte er beliggende, er ikke lokalplanlagt. Området er 

beliggende i kommuneplanens rammeområde SKA.H.01.10 der er udlagt til 

havneområde.  

  

Realiseringen af ansøgningen kræver forudgående udarbejdelse af lokalplan og 

kommuneplantillæg, da der ved det ansøgte inddæmmes en del af søterritoriet. 

Sagen skal derfor også behandles af Trafikministeriet efter Kystbeskyttelseslovens 

§ 16a. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes 

udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for arealet omkring 

redningsstationen på Skagen Havn, der giver mulighed for inddragelse af en del af 

søterritoriet. Lokalplanen udarbejdes af bygherren. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort, redningsstation Skagen (dok.nr.99653/14) 
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9. Forespørgsel til NaturErhvervsstyrelsen vedr. tilskud til 

vandløbsindsatser 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø planlægger at indsende de første ansøgninger om 

tilskud til realisering af vandløbsprojekter til NaturErhvervsstyrelsen inden den 17. 

juni 2014. Denne dato er den tilbageværende ansøgningsfrist inden for 

NaturErhvervsstyrelsens nuværende tilskudsordning for vandløbsprojekter. 

  

Der indsendes ansøgning om tilskud til realisering af 3 vandløbsprojekter, som er 

indgået i de forundersøgelser, der er gennemført i 2013. Det drejer sig om  

 Projekt med realisering af 9 indsatser i Voer Å’s opland 

 Projekt med realisering af vandløbsrestaurering i Lerbæk 

 Projekt med realisering af to indsatser i Bangsbo Å (Bangsbo Mølle og 

Bangsbostrand Mølle) 

Samtidig med ansøgning om de tre realiseringsprojekter, søges om tilskud til 

gennemførelse af kommunens resterende 5 forundersøgelsesprojekter: 

 Bangsbo Å, projekt 2 – Donbæk, Vrangbæk m.v. 

 Elling Å, projekt 4 – Skærum og Studsbjerg dambrug m.v. 

 Sydlige Vandløb – 9 indsatser i vandløb i den sydlige del af kommunen 

 Sæby Å, projekt 4 – 8 indsatser i Sæby Å’s opland 

 Voer Å, projekt 1 – ved Præstbro 

I forhold til realiseringsprojekterne, har der vist sig nogle usikkerhedsmomenter i 

forhold til risikoen for, at projekterne må stoppes undervejs. Det drejer sig primært 

om risikoen for, at der under anlægsarbejdet stødes på fortidsfund. 

  

I henhold til Museumsloven, skal ethvert jordarbejde stoppes, hvis der findes spor 

af fortidsminder. De økonomiske omkostninger denne standsning medfører 

projektet, samt udgifterne til den efterfølgende arkæologiske undersøgelse 

afholdes af den, der er i gang med jordarbejdet. 

  

Man kan, inden et jordarbejde igangsættes, få foretaget en arkæologisk 

forundersøgelse, som kan vurdere risikoen for arkæologiske fund, og efterfølgende 

”frigive” et område til videre jordarbejde. Dette fratager dog ikke pligten til at stoppe 

arbejdet, hvis der alligevel stødes på fortidsfund. Dog vil omkostningen til den 

efterfølgende arkæologiske undersøgelse i så fald blive betalt af staten. 

  

I forhold til at få projekterne finansieret gennem de tilskudsordninger, der er til 

rådighed, kan risikoen for at projektet stoppes eller udsættes få væsentlig 

betydning for kommunen rent økonomisk. 

  

Som udgangspunkt skal de projekter, der får tilsagn om tilskud fra staten, 
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gennemføres inden for den projektperiode, som er fastsat i tilsagnet. Hvis ikke 

projektet bliver færdiggjort inden for projektperioden vil tilsagnet som udgangspunkt 

bortfalde. 

  

Center for Teknik og Miljø har derfor skrevet vedlagte brev til 

NaturErhvervsstyrelsen. Brevet vedlægges særskilt ansøgningen om tilskud til 

realisering af vandløbsindsatserne ved Bangsbo Mølle og Bangsbostrand Mølle. 

Herved sigtes der mod en bekræftelse på, at kommunen ikke kommer til at stå med 

udgifter, såfremt projektet må stoppes eller udsættes på grund af fortidsfund. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. udvalget beslutter at det nævnte brev vedlægges kommunens ansøgning 

om tilskud til realisering af vandløbsindsatserne Bangsbo Mølle og 

Bangsbostrand Mølle 

2. såfremt NaturErhvervsstyrelsen ikke kan besvare brevets spørgsmål 

bekræftende, forelægges problemstillingen udvalget til beslutning af videre 

fremgangsmåde for realisering af indsatserne. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Udkast til forespørgsel til NERV om tilskud til evt afbrudte projekter.pdf (dok.nr.93091/14) 
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10. Ændret anvendelse af ejendommen Skovbrynet 3-34, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejendomsmægler ansøger på vegne af ejer og kommende ejer om principiel 

tilladelse til at ændre ovennævnte ejendoms anvendelse gennem ny planlægning. 

  

Anvendelsen ønskes ændret til boligformål, erhvervsmæssig overnatning f.eks. 

hotel, vandrehjem mv. serviceerhverv/liberalt erhverv og andre erhverv indenfor 

virksomhedsklasse 1-2. 

  

Ejendommen har til dato været anvendt til boliger for ældre og handicappede. 

Frederikshavn Kommune har anvisningsretten, men behovet har været vigende. 

Boligselskabet, der ejer ejendommen har derfor i samråd med Frederikshavn 

Kommune besluttet at afhænde ejendommen.  

  

Ejendommen omfatter 25 boliger på 50-70 m
2
, hver med 2 værelser. De 15 boliger 

ligger i 2-etages blok, 8 boliger i 1-etages rækkehuse og 2 boliger samt gæstebolig 

i fælleshuset ”Hvide Hus”.  

Bygningerne er placeret omkring et gårdrum med fælleshuset i midten.  

  

Der er et samlet etageareal på 1995 m
2
 og med et grundareal på 6235 m

2
 svarer 

dette til en bebyggelsesprocent på 31 %. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.O.04.03 og omfattet 

af lokalplan nr. 157-O.40, delområde 4. 

Heraf fremgår, at ejendommen forbeholdes offentlige formål i form af boliger med 

tilhørende fællesfaciliteter velegnet for ældre og handicappede mv. 

  

Ejendommen er jf. masterplan Skagen beliggende i området, der fremadrettet er 

påtænkt til boligformål. 

  

Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.6 er der i Skagen ingen max. grænse for 

hotelkapacitet i forbindelse med etablering af nye og udvidelse af eksisterende 

hoteller. 

 

Juridiske konsekvenser 

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

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen, det vil 

sige planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen ligger i dag som en del af et institutionsområde med lægehus, gigt- 

og rygcenter mv. og grænser i nord op til eksisterende boligområde og mod vest 

Byfogedskoven. 
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Erhvervsmæssig overnatning og lettere erhverv vurderes at kunne indplaceres her 

uden genevirkning for omgivelserne, idet adgangsvejen er tæt på Hans Baghs Vej 

– vestlige adgangsvej til Havnen og dermed trafikafvikling uden påvirkning af det 

nærliggende boligområde. 

Endvidere er ankomstareal, gårdrum placeret midt i bebyggelsen. 

  

Med den nuværende anvendelse, boliger for ældre og handicappede har der været 

daglig ”servicekørsel” til af fra ejendommen. 

  

Boliganvendelse er i overensstemmelse med Masterplanens intention for området. 

  

Realisering af den ansøgte ændrede anvendelse betinger ny lokalplan, idet der 

ikke kan dispenseres fra lokalplanens formål om offentligt formål. 

  

Fagcenteret vurderer, at ny planlægning for så vidt bebyggelsens omfang og ydre 

fremtræden skal fastholde samme bestemmelser som i gældende plan, det vil sige 

en bebyggelsesprocent på max. 35 %, max. højde 8,5 meter og i sit ydre tilpasset 

eksisterende bebyggelse og hensynet til de bevaringsværdige bygninger i og 

udenfor området. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes ny 

planlægning med henblik på ændret anvendelse af ejendommen Skovbrynet 2-34, 

Skagen. Nugældende bestemmelser om bebyggelsens omfang og ydre 

fremtræden fastholdes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort Skovbrynet 2-34. pdf (dok.nr.97245/14) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.97261/14) 
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11. Ændret anvendelse af del af ejendommen matr. nr. 25 ar 

Toftlund, Volstrup beliggende Ålborgvej 96, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejendomsudviklingsselskab har på vegne af ejer fremsendt revideret ansøgning til 

ændret planlægning for ovennævnte ejendom. 

Arealet ud mod Ålborgvej ønskes fremtidig også at kunne anvendes til butiksformål, 

konkret butikker for pladskrævende udvalgsvarer og dagligvarebutik til lokal 

forsyning.  

Butikkerne ønskes vejforsynet fra Ålborgvej evt. ved anvendelse af eksisterende 

overkørsel. 

  

En pladskrævende udvalgsvarebutik står parat og afventer sagens udfald. 

  

Arealet bag ”butiksrækken” langs Ålborgvej fastholdes, som det henligger i dag. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.E.03.25 og omfattet af 

lokalplan SAE.4.57. Området er ikke en del af detailhandelsstrukturen for Sæby by. 

  

Af lokalplanen fremgår, at området udlægges til ”erhvervspark”. Der må kun 

opføres og indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: 

Administration, liberalt erhverv, EDB-virksomheder, laboratorier, højteknologiske 

fremstillingsvirksomheder mv. samt hotel/motel eller kursuscenter. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

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

kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Lov om planlægning § 5 n stk. 1 2. pkt. kan der placeres enkeltstående butikker, 

der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. 

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen er tilbage i 1990 udlagt til ”erhvervspark” Sæby og tænkt som buffer 

mellem parcelhusområdet mod øst og egentligt erhverv mod vest. Arealet er aldrig 

udnyttet. 

  

Med etablering af motorvejen og dermed ændret status af Ålborgvej er området nu 

aktuel til detailhandel/let erhverv med vejadgang fra Ålborgvej. 

  

Området er ikke med i detailhandelsstrukturen for Sæby by. Med en beliggenhed 

ud til overordnet vej og lige overfor nuværende område til pladskrævende 

udvalgsvarer vurderes detailhandel med pladskrævende udvalgsvarer 

hensigtsmæssigt også i samspil med lettere erhverv lig ”erhvervsparken”. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/21491 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Detailhandelsstrukturen i Sæby omfatter bycenteret strækkende sig fra bymidten til 

Sæby vest og et område til pladskrævende udvalgsvarer langs Ålborgvejs sydside 

(nævnt ovenfor). 

  

I planlagte områder i Sæby vest er der stadig rumlighed til etablering af butikker til 

alm. udvalgsvarer og dagligvarer samt til større butikker 1200-2400 m
2
. 

  

I området til pladskrævende udvalgsvarer langs Ålborgvej kan der etableres 

yderligere én butik, men konkurrenceklausul sætter begrænsning for 

butikskategorien. 

  

Af gældende kommuneplanretningslinje 1.2.6 fremgår, at der langs Ålborgvej i 

område til særligt pladskrævende udvalgsvarer kan etableres én dagligvarebutik på 

max. 1.000 m
2
. Uagtet denne retningslinje er der i 2011 meddelt afslag på 

etablering af netop en sådan butik, da dette vurderedes i strid med planlovens 

intention med placering af enkeltstående butikker til lokal forsyning. (se også bilag) 

  

Fagcenteret vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at etablere et 

lokalcenter på op til 3.000 m
2
 ved Ålborgvej langt syd i byen med dagligvarer og 

evt. almindelige udvalgsvarer. 

  

Af gældende kommuneplan fremgår med henvisning til Kommuneplan 2005 for 

Sæby, at der langs områdets østskel er påtænkt en forlængelse af Holger Pachs 

vej til udmunding i Ålborgvej, en styrkelse af adgangen til Sæbys vestlige bydel. 

  

I forbindelse med udnyttelse af ejendommen Ålborgvej 96, skal der tages stilling til, 

om der skal forbeholdes areal langs østskel til dette vejudlæg alternativt, at 

eksisterende grusvej mellem Otto Banners Vej og Ålborgvej skal ændre status. 

  

Realisering af projektet betinger udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan 

for arealet langs Ålborgvej. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes ny 

planlægning med henblik på etablering af butikker til pladskrævende udvalgsvarer 

og let erhverv langs Ålborgvej, del af ejendommen Ålborgvej 96, Sæby. 

Ansøger forestår den ændrede planlægning. Afklaring af vejudlæg til Holger Pach 

Vejs forlængelse og evt. bibeholdelse af bestående beplantning sker i samarbejde 

med fagcenteret. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Et flertal kan ikke tiltræde indstillingen. Et mindretal bestående af Mogens Brag og 

Frode Thule Jensen begærer sagen i byrådet. 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.98882/14) 

Revideret ansøgning om anvendelse til butiksformål.pdf (dok.nr.98864/14) 
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Notat - nærmere begrundelse vedrørende enkeltliggende butikker.pdf (dok.nr.160848/13) 
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12. Koncert arrangementer på Frederikshavn Stadion 

 

Sagsfremstilling 

Fonden Arena Nord har ansøgt Frederikshavn Kommune om tilladelse til afholdelse 

af fire årlige musik/koncert arrangementer i 2015 på Frederikshavn Stadion. 

  

Fonden har ingen konkrete aftaler om musik/koncert arrangementer på 

Frederikshavn Stadion i 2014, hvorfor PMU’s tilladelse til to koncert arrangementer 

i 2014 ikke vil blive udnyttet. 

  

På baggrund af meget stor interesse både fra erhvervslivet og borgerne ønsker 

Fonden at fortsætte arbejdet med at tiltrække koncertarrangementer til 

Frederikshavn Stadion. Fonden søger derfor om tilladelse til at afholde op til fire – 

store eller små koncerter på Stadion i 2015. 

  

Arrangementerne vil altid stoppe senest kl. 24.00. 

  

Koncertarrangøren kan foretage en række tiltag for at begrænse gener og 

støjulemper fra arrangementet, gennem nabo orientering, hensigtsmæssig 

affaldshåndtering og sikring af ordnede toiletforhold m.m. Endvidere skal det 

tilstræbes at lydniveauet fra koncerten bliver så lavt som muligt. 

  

Retningslinjer for relevante miljøhensyn vil indgå i miljømyndighedens svar til 

ansøger, på lignende vis som tidligere svar vedrørende de påtænkte 

arrangementer i 2014. 

 

Indstilling 

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

tilladelse til afholdelse af op til fire koncertarrangementer på Frederikshavn Stadion 

i 2015 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes, idet udvalget ønsker en dialog med arrangøren efter første 

koncert. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8182 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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13. Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø er gået i dialog med NT omkring, hvordan kommune 

opnår besparelser på den kollektive trafik fra 2015. Der er blevet afholdt møde med 

NT den 30. april 2014, hvor parterne er blevet enige om at lave en kollektiv 

trafikplan for Frederikshavn Kommune. 

  

Formålet med trafikplanen er at understøtte de ønsker, som kommunen har til at 

udvikle kommunens kollektive trafiktilbud. Der er tale om følgende ønsker: 

·       En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter 

·       At flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store 

pendlerstrømme 

·       Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik 

·       En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn 

·       En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen 

  

Hertil kommer den række af udfordringer, som trafikplanen gerne skal være ved til 

at løse. Der er tale om følgende udfordringer: 

·       Et behov for økonomiske besparelser på området 

·       Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommeren 2015 

·       Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i 

Frederikshavn Kommune 

·       Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen 

  

Den kollektive trafikplan er et tværgående projekt med Center for Bibliotek og 

Borgerservice og Center for Teknik og Miljø, og det kræver en politisk godkendelse 

i Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget i juni måned på grund af den 

stramme tidsplan. 

  

Økonomisk er udgiften til projektet estimeret til 460.000 kr. og dækker over 

analyse- og planlægningsarbejdet, som skal udføres af NT. Denne udgift dækkes 

med 2/3 af Center for Teknik og Miljø og 1/3 til Center for Bibliotek og 

Borgerservice.  

  

Det er hensigten, at projektet skal finde de besparelser, som er nødvendige for 

Center for Teknik og Miljø i årene 2015-2018, og samtidig dække finansieringen af 

projektet i 2015. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller projektet ”kollektiv Trafikplan for 

Frederikshavn Kommune” igangsættes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9320 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 

1).docx (dok.nr.94571/14) 
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14. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Plan- og Miljøudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Fagcenterchefen har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30. april 2014 for Plan- og Miljøudvalgets område, og gennemgået budget og 

hidtidigt forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På 

dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.   

Plan- og Miljøudvalgets driftsbudgetramme er pr. 30. april 2014 på 14,3 mio. kr. og 

iht. budgetrevisionen forventes et forbrug på 14,3 mio. kr. 

Plan- og Miljøudvalgets forventes dermed at holde driftsbudgetrammen for 

indeværende budgetår. 

 Udvalgets anlægsbudgetramme er på 5,9 mio. kr. Her forventes en mindre forbrug 

på 3,9 mio. kr. for 2014. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Plan- og Miljøudvalgets område indstiller, at sagen 

tages til efterretning og overgår til kommunens samlede budgetopfølgning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

PMU bilag Budgetopfølgning 30 4 14 PMU (4) - Budgetopfølgning 30 4 14 PMU (4).docx 

 (dok.nr.96594/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: PMU 
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15. Budget 2015-2018  

 

Sagsfremstilling 

På Økonomiudvalgsmødet den 12. februar 2014 blev det besluttet at 

driftsudgifterne for 2015-18 skulle reduceres med 100 mio. kr. Alle fagudvalg skulle 

finde deres driftsbesparelser på juni-møderne. 

  

For Plan- og Miljøudvalgets vedkommen betød det en reduktion på: 

2015 2016 2017 2018 

-468.597 -648.455 -780.207 -910.601 

  

Besparelserne i 2015 på 0,5 mio. kr. imødekommes med tilbagebetaling fra NT 

vedrørende for meget indbetalt i 2013. Mod 2018 stiger besparelsen til 0,9 mio. kr., 

denne besparelse skal findes ved at reducere kørselsomkostningerne. 

  

Besparelserne opnås ved at Center for Teknik og Miljø er gået i dialog med 

Nordjyllands Trafikselskab. Der er blevet afholdt møde med NT den 30. april 2014, 

hvor parterne er blevet enige om at lave en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 

Kommune. 

  

Formålet med trafikplanen er at understøtte de ønsker, som kommunen har til at 

udvikle kommunens kollektive trafiktilbud. Der er tale om følgende ønsker: 

  

·       En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter 

·       At flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store 

pendlerstrømme 

·       Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik 

·       En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn 

·       En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen 

  

Efter udmøntningen af besparelsen er Plan- og Miljøudvalgets driftsramme for 

2015-18 som følgende: 

2015 2016 2017 2018 

13.360.357 13.179.834 13.049.103 12.918.709 

  

 

Indstilling 

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

Miljø indgår i dialog med NT med henblik på udmøntning af besparelserne.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

[Sagsnr.:14/9542] - [Dok.nr.:96667/14] PMU bilag - budget 2015 - Besparelser PMU - budget 2015.docx 

- 96667-14_v1_PMU bilag - budget 2015 - Besparelser PMU - budget 2015.docx.PDF (dok.nr.96669/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9542 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: PMU 
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16. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har for årene 2012 og 2013 overordnet 

ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 

over Frederikshavn Kommune. 

  

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første kvartal 2014 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for første kvartal 2014 samt til sammenligning også for 2013 . 

  

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)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 

medarbejderkredse som 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 for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 1.kvartal2014.pdf (dok.nr.99620/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: PMU 
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17. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1.     Opdatering af §3-natur. 1 bilag 

2.     Afledning af overfladevand Skagen nordby. 1 bilag 

3.     Orientering om byggesager 

4.     Ændret status af vejen Fladen Grunds forlængelse, Skagen. 1 

bilag 

5.     Pulje til landsbyfornyelse – nedrivningspulje opland-valg af 

rådgiver efter udbud. 1 bilag 

6.     Orientering om kommuneplanen1 1 bilag 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 

Orientering. 

 

Bilag 

Opdatering af §3-natur (dok.nr.91893/14) 

Spildevandsplan og fremtidig håndtering af overfladevand i Skagen (dok.nr.94823/14) 

Bilag. Ændret status af vejen Fladen Grunds forlængelse, Skagen (dok.nr.97412/14) 

Bilag -Pulje til landsbyfornyelse - nedrivningspulje opland-valg af rådgiver efter udbud (dok.nr.97510/14) 

Bilag. Orienteringsmøde om kommuneplanen (dok.nr.97602/14) 

 
 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 
   

 

 
 


