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1.

Dispensation i forbindelse med om- og tilbygning,

Jeckelsvej 22, Skagen
Sagsfremstilling
Sagen blev taget af Plan- og Miljøudvalgets dagsorden den 14. april 2015, for at
afvente ny naboorientering.
Ejer af Jeckelsvej 22 har søgt om principgodkendelse af om- og tilbygning af
eksisterende bolig. Der er i 2006 givet byggetilladelse til om- og tilbygning af
ejendommen, og de udvendige renoveringsarbejder blev igangsat i januar 2015.
Efter henvendelse fra en nabo blev byggeriet standset i februar 2015, da
byggetilladelsen ikke vurderes at være udnyttet, og derfor ikke længere er
gældende.

Åben sag
Sagsnr: 15/1514
Forvaltning: CTM
Sbh: chaa
Besl. komp: PMU

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.56-B.8 fra 1987. Lokalplanen dækker et
bevaringsværdigt område i Højen (Gl. Skagen) og har bl.a. til formål at fastholde og
forbedre de nuværende kvaliteter i og omkring den bevaringsværdige bebyggelse.
Den oprindelige bolig er opført i 1970 i én etage med 20° saddeltag. Der er i 1985
påbygget udestue mod syd. Byggeriet afviger væsentligt fra, hvad der i øvrigt ses i
Gl. Skagen eller tilstræbes i området.
Ejer ønsker at renovere boligen, så den passer bedre ind byggestilen i området.
Renoveringen omfatter inddragelse af eksisterende garage mod vest, ændring af
tagkonstruktion på den oprindelige garage, påbygning af tagetage med 2 kviste
samt nedrivning af udestue og opførelse af udskud mod nord og syd.
Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan SKA.56B.8:


§§ 1.15.1 og 1.17.1 idet den samlede bredde af huset inkl. udskud mod
nord og syd bliver ca. 11,6 m - mod lokalplanens bestemmelse om en
maksimal samlet bredde på 9,0 m.



§§ 1.15.2 og 1.17.2 idet taget over den tidligere garage udføres med
ensidig taghældning på ca. 10° - mod lokalplanens bestemmelser om at
tage på hovedhuse skal udføres som heltag med en taghældning på 42°
(dog 45° hvor nabohusene har samme hældning).



§ 1.15.9 idet udskud mod nord og syd udføres med en dybde på ca. 2 m –
mod lokalplanens bestemmelse om en max. dybde på udskud på 1,8 m.

Ejer begrunder bl.a. ansøgning om dispensation med, at de ved renoveringen er
bundet af rammerne på det eksisterende hus, men har forsøgt at skabe et
tidstypisk Skagenshus ud fra et gammelt 60’er hus, så det passer ind i
omgivelserne, og ikke er afvigende fra de omkringliggende huse i såvel bredde
som højde.
Der er foretaget naboorientering af omkringliggende naboer, Grundejerforeningen
Gammel Skagen og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og
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Raabjerg Sogne.
2 naboer, grundejerforeningen og foreningen for bygnings- og landskabskultur
ønsker ikke, at ansøgningen imødekommes.
De indkomne bemærkninger og fagcenterets vurdering fremgår af høringsnotat i
bilag 4. Ejers bemærkninger hertil samt begrundelse for dispensation fremgår af
bilag 5.
Materialet, der er sendt i naboorientering, viser en taghældning på 42°. Det er
efterfølgende konstateret, at taghældningen er 45°, hvilket også blev godkendt i
2006.
Udførelse af tagetage med 45° taghældning vurderes at være i overensstemmelse
med lokalplanens bestemmelser, da taget på flere af de omkringliggende boliger er
udført med en hældning på 45° eller mere.
Der er iværksat ny naboorientering, selvom uoverensstemmelsen mellem det
udsendte materiale og de faktiske forhold reelt ikke har betydning for de ansøgte
dispensationer vedr. taghældning på tilbygning mod vest og dybde af udskud mv.
Resultatet af den nye naboorientering vil blive fremlagt på mødet.
Juridiske konsekvenser
Jf. planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis
dispensationen ikke er i strid med planens principper, dvs. bl.a. formål og
anvendelse.
Evt. dispensation kan ikke meddeles uden forudgående naboorientering med
mindre forholdet vurderes af underordnet betydning.
Planmæssige konsekvenser
Der er i 2006 givet tilladelse til om- og tilbygning af det ikke bevaringsværdige hus,
herunder også godkendt påbygning af ny tagetage, inddragelse af garage til bolig,
ændring af tagkonstruktion mod vest og opførelse af udskud mod nord og syd.
Renovering som tidligere godkendt vil umiddelbart kun kunne nægtes, hvis der er
væsentligt nyt, som ikke har indgået i den tidligere afgørelse.
Der er i forbindelse med det reviderede projekt modtaget i 2015 foretaget enkelte
ændringer. Dette omfatter bl.a. udvidelse af udskud mod syd.
Center for Teknik og Miljø vurderer, at byggeriet med de ønskede ændringer er
forsøgt tilpasset byggestilen i området, og at renoveringen er udført med respekt
for det bevaringsværdige miljø. Tilbygning mod syd som udskud vurderes desuden
at understøtte karakteren af byggeriet som et længehus. Dette vurderes at være at
foretrække frem for en tværfløj, som lokalplanen giver mulighed for.
De bemærkninger, der er indgået i forbindelse med naboorienteringen, vurderes
samlet set at være mindre væsentlige, og fagcenteret anbefaler derfor, at om- og
tilbygning godkendes som ansøgt, hvis der ikke i forbindelse med fornyet
naboorientering kommer væsentlige nye indsigelser.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at om- og tilbygning godkendes som ansøgt,
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herunder at der gives dispensation til, at
1. tag over tidligere garage udføres med ensidig taghældning på ca. 10
grader
2. udskud mod nord og syd udføres med en bredde på ca. 2 m
3. den samlede husbredde inkl. udskud bliver på 11,6 m

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Oversigtskort og fotos (dok.nr.62613/15)
Fremtidige facader (dok.nr.62607/15)
Facader godkendt i 2006 (dok.nr.62616/15)
Høringsnotat inkl. indkomne bemærkninger (dok.nr.62702/15)
Ansøgers kommentarer og begrundelse for dispensation (dok.nr.62602/15)
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2.

Dispensation i forbindelse med principgodkendelse af ny

boligbebyggelse, Sættravej 10, Sæby
Sagsfremstilling
Arkitekt har søgt om principgodkendelse af projekt vedr. opførelse af ny
boligbebyggelse på Sættravej 10 i Sæby.

Åben sag
Sagsnr: 15/6779
Forvaltning: CTM
Sbh: chaa
Besl. komp: PMU

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SAE.B.04.10.01, der er en projektlokalplan,
som er udarbejdet af bygherren, for at muliggøre opførelse af boligbebyggelse i op
til 2 etager. Der er ikke i lokalplanen fastsat bestemmelser om, hvorvidt
bebyggelsen skal opføres som tæt/lav eller åben lav bebyggelse.
Lokalplanen er godkendt af byrådet den 30. maj 2012.
Bygherren ønsker nu at opføre 8 sammenbyggede enfamiliehuse i 1 etage, og det
ansøgte kræver følgende dispensationer fra Lokalplan SAE.B.04.10.01.


§ 5.1 hvorefter ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne, der er
vist i lokalplanens kortbilag B.
Ved det ansøgte ønskes byggeriet trukket mod vest og syd, så dele af
byggeriet kommer til at ligge udenfor byggefelt.



§ 6.4 hvorefter tage skal fremstå som tage med ensidig taghældning med
en hældning på max. 5°.
Ved det ansøgte opføres bebyggelsen med flade tage.



§ 8.1 hvorefter vejadgangen til området i princippet skal ske som angivet
på lokalplanens kortbilag B.
Ved det ansøgte overvejes at etablere 2 overkørsler til Sættravej.



§ 8.3 hvorefter der skal reserveres plads til 2 parkeringspladser til hver
beboelsesbygning og 1 parkeringsplads skal anlægges ved hver
beboelsesbygning.
Ved det ansøgte ønskes parkeringsarealet udlagt som fællesparkering.

Juridiske konsekvenser
Jf. planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis
dispensation ikke er i strid med planens principper, dvs. bl.a. formål og anvendelse.
Evt. dispensation kan ikke meddeles uden forudgående naboorientering med
mindre forholdet vurderes af underordnet betydning.
Planmæssige konsekvenser
Center for Teknik og Miljø vurderer, at der er tale om mindre væsentlige afvigelser,
og at de nævnte dispensationer ikke vil være i strid med lokalplanens principper.
Der er ikke i den gennemførte naboorientering indkommet bemærkninger.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at der gives principiel tilladelse til opførelse af
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8 boliger som ansøgt, herunder at der meddeles dispensation fra de nævnte
bestemmelser i lokalplanen.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Oversigtskort (dok.nr.72016/15)
Kortbilag fra lokalplan og udstykningsforslag (dok.nr.72015/15)
Uddrag af projektforslag (dok.nr.72017/15)
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3.

Høringssvar til Statens forslag til Vandområdeplan 2015-21

Sagsfremstilling
Statens vandområdeplaner for 2015-21 er anden del af de samlede danske
vandplaner. Den 22. december 2014 sendte Staten udkast til vandområdeplaner for
anden planperiode samt udkast til bekendtgørelser om miljømål og
indsatsprogrammer i offentlig høring til 23. juni 2015. Vandområdeplanerne skal
være færdige og vedtaget d. 22. december 2015.

Åben sag
Sagsnr: 13/20752
Forvaltning: CTM
Sbh: kihm
Besl. komp: PMU

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandområdeplan for Vandområdedistrikt I –
Jylland og Fyn. Vandområdedistriktet indeholder en række hovedvandoplande.
Frederikshavn Kommune er omfattet af hovedvandopland Nordlige Kattegat
Skagerrak, bestående af i alt 10 kommuner.
Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn beskriver forslag til
indsatser for alle typer vandområder: vandløb, søer, kystvande og grundvand.
Vandområdeplanen har bl.a. baggrund i forslag fra kommunerne omkring placering
af indsatser i vandløb. Med bistand fra Vandråd Kattegat Skagerrak, har
Frederikshavn Kommune sammen med de øvrige kommuner i hovedvandopland
Kattegat Skagerrak, i perioden april til oktober 2014 udarbejdet forslag til
indsatsprogram i forhold til vandløbsindsatsen i hovedvandoplandet. Forslaget
indeholder tiltag til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, dvs. forslag til hvilke
vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal
anvendes. Forslaget er vedlagt som bilag (Forslag 06082014 Frederikshavn).
Center for Teknik og Miljø har gennemgået statens forslag til vandområdeplan i
forhold til de indsatser, der er placeret i Frederikshavn Kommune. I forhold til
vandløbsområdet svarer indsatserne, bortset fra en enkelt ny udpegning, til det
indsatsprogram som Centret i samarbejde med Vandrådet har udarbejdet. Der
indgives derfor kun en enkelt bemærkning:


Staten har udpeget en enkelt indsats, som Vandrådet ikke har indstillet:
Restaurering af Dybvad Sø. Centret har ingen bemærkninger til
udpegningen.

I forhold til områder, hvor der skal ske forbedret rensning ved spredt bebyggelse, er
der i vandområdeplanen udpeget 2 nye oplande: Et område ved Stabæk og et
område ved Knivholt Bæk-Lerbæk. Desuden er der fjernet et område syd for Jerup
fra den oprindelige udpegning. Dette har baggrund i, at der ikke længere er nogen
målsætning for Rugholm Å systemet i vandplanen. Centrets høringssvar bliver her:


Centret har ingen bemærkninger til udpegning omkring forbedret rensning
ved spredt bebyggelse.

Frederikshavn Kommune deltager i Limfjordsrådets Embedsmandsgruppes møder
som observatør. Limfjordsrådet er et politisk samarbejde mellem 18 kommuner. I
samarbejdet koordineres gennemførelsen af de kommunale vandplanindsatser i
Plan- og Miljøudvalget - Referat - 05. maj 2015
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oplandet til Limfjorden.
Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar der indeholder en række
bemærkninger til de statslige vandområdeplaner, såvel generelle bemærkninger
som bemærkninger i forhold til konkrete indsatser i Limfjordsoplandet.
Høringssvaret er vedhæftet som bilag.
Limfjordsrådet ønsker Frederikshavn Kommunes tilkendegivelse af, om man kan
støtte op omkring de generelle bemærkninger i høringssvaret, som vedrører
vandområdeplanen for Jylland -Fyn.
Center for Teknik og Miljø kan tilslutte sig notatets generelle bemærkninger, som
bl.a. drejer sig om: Høringsproces i forhold til statens vandområdeplaner,
interessentinddragelse i vandplanarbejdet, Retningslinjer og brug af virkemidler,
overvågning af indsatser, vurdering af vandindvindings effekt på vandløbenes
tilstand samt inddragelse af forhold omkring klimaforandringer i vandplanerne.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at
1. Center for Teknik og Miljøs høringssvar i forhold til konkrete indsatser i
Frederikshavn Kommune indmeldes til Staten. I høringssvar omkring
generelle bemærkninger til vandområdeplanen henvises til Limfjordsrådets
høringssvar.
2. det meddeles Limfjordsrådet, at Frederikshavn Kommune støtter op
omkring de generelle bemærkninger i Limfjordsrådets høringssvar.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget vil iagttage virkninger i forhold til såvel miljø –
som arbejdspladser.
Bilag
Forslag 06082014 Frederikshavn.pdf (dok.nr.142706/14)
Limfjordsrådets forslag til høringssvar til forslag til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt
Jylland og Fyn 5 (dok.nr.75678/15)
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4.

Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningspligt til

Frederikshavn Vand A/S
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har den 17. april 2015 modtaget en henvendelse fra
Frederikshavn Vand A/S. Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S, som
ønsker at indgå aftale om overdragelse af Voerså Vandværks forsyningspligt til
Frederikshavn Vand A/S.

Åben sag
Sagsnr: 15/15367
Forvaltning: CTM
Sbh: kihm
Besl. komp: PMU

Voerså Vandværk har behandlet spørgsmålet om overdragelse af forsyningspligten
på den ordinære generalforsamling i marts. I henhold til Voerså Vandværks
vedtægter er det på en ekstraordinær generalforsamling d. 15. april 2015 vedtaget,
at indgå aftale om overdragelse af forsyningspligten til Frederikshavn Vand A/S.
Frederikshavn Vand A/S har fremsendt udkast til aftale om overdragelse af
forsyningspligten. Aftalen vil blive indgået når Frederikshavn kommune har
accepteret at forsyningspligten overdrages, samt at Frederikshavn Vands
bestyrelse har godkendt at der indgås aftale.
Aftalen indebærer, at Frederikshavn Vand A/S overtager vandværksgrund med
tilhørende bygninger og rentvandstank samt ledningsanlæg. Eksisterende boringer
på kildepladsen sløjfes og behandlingsanlægget fjernes. Der vil blive etableret ny
forsyningsledning mellem Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S
forsyningsområder.
Der er endvidere lavet en prisfastsættelse af anlægget og indgået økonomisk aftale
omkring overdragelsen mellem Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S.
Aftalen medfører at forsyningspligten overdrages, uden at brugerne ved Voerså
Vandværk får ekstra udgifter ved tilslutningen til Frederikshavn Vand A/S.
Voerså Vandværk har 328 forbrugere tilsluttet, det årlige salg af vand er ca. 65.000
m³. Jf. ”Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-19” er der i
planperioden ikke forventninger om øget vandbehov indenfor vandværkets
forsyningsområde.
Frederikshavn Vand A/S meddeler, at overtagelse af forsyningspligten i Voerså
giver mulighed for at udnytte ledig produktionskapacitet på Sæbygårdværket og
Ørnedalsværket, beliggende ved Sæby by.
Samlet har Ørnedalsværket og Sæbygårdværket tilladelse til at indvinde 1,5 mio.
m3 vand årligt. Indenfor de sidste seks år er der samlet indvundet mellem 1,12 og
1,28 mio. m3 på de to værker. Der er derfor ikke problemer med at udvide
indvindingen med 65.000 m3/år, svarende til Voerså Vandværks aktuelle
indvinding.
Center for Teknik og Miljø vurderer derfor, at der ikke vil være problemer med at
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opretholde forsyningspligten i Voerså Vandværks forsyningsområde ved
overdragelse af pligten til Frederikshavn Vand A/S, som skitseret i det fremsendte
materiale. Centret har derfor ingen bemærkninger hertil.
Der udarbejdes et tillæg til ”Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-19”
som fastlægger, at Voerså Vandværks forsyningspligt overdrages til Frederikshavn
Vand A/S pr. 1.januar 2016.
Tillægget sendes i offentlig høring efter gældende regler og vedtages endeligt af
Frederikshavn Byråd.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at der udarbejdes et tillæg til
”Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-19”, som fastlægger
overdragelsen af forsyningspligten pr. 1.januar 2016.
Tillægget sendes i offentlig høring og vedtages endeligt af Frederikshavn Byråd.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
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5.

Endelig vedtagelse af lokalplan - Erhvervsområde ved

Strandklit i Skagen og kommuneplantillæg nr. 09.75
Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. juni til den 25. august
2014, hvilket har givet anledning til indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat
af april 2015. Indsigelserne drejer sig i det væsentligste om forholdet til §3
udpegninger i området og vejadgang til bebyggelsen i området.

Åben sag
Sagsnr: 14/8414
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU

Lokalplanområdet er beliggende øst for boligbebyggelsen Skagen Nordstrand.
Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af et hotelbyggeri i områdets
sydlige del og at friholde områdets nordlige del for bebyggelse med henblik på at
sikre området som naturområde i form af klithede.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt uden
ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes, idet vejadgangen afventer konkret beslutning herom i
udvalget.
Bilag
IndsigelsesnotatLP.SKA.E.06.01.01 Strandklit.doc (dok.nr.73198/15)
Kort med forslag til erstatningsnatur.pdf (dok.nr.73193/15)
EndeligVedtagetLP.SKA.E.06.01.01Strandklit.pdf (dok.nr.73205/15)
Endelig VedtagetStrandklit KPLtillæg.pdf (dok.nr.73207/15)
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6.

Forslag til lokalplan - Boligområde ved Guldmajsvej,

Skagen samt kommuneplantillæg 09.83
Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2013, at der igangsættes ny
planlægning med henblik på parcelhusudstykning på ansøgt areal nord for
Cronborgvej. Det er endvidere besluttet, at det kommunale areal vest for
lokalplanområdet medtages i kommuneplantillægget.

Åben sag
Sagsnr: 13/24628
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU

Center for Teknik og Miljø har derpå i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag
til lokalplan SKA.B. 05.10.02 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83.
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at overføre arealet fra eksisterende
kommuneplanramme SKA.B.05.08 til eksisterende ramme SKA.B.05.10, således at
der åbnes mulighed for etablering af åben-lav bebyggelse.
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav bebyggelse.
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 m2.
Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom, og
bebyggelsen kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale
bygningshøjde må ikke overstige 7,5 meter fra et fastlagt niveauplan.
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udseende, som
i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende boligområde øst for
lokalplanområdet. Herved søges sikret en god harmoni i området.
For at sikre bebyggelsen i området mod oversvømmelser, er der indsat
bestemmelser om at mindste sokkelkote fastsættes til 2,5 m DVR90, og at ny
bebyggelse ikke må tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod oversvømmelser.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.B.05.10.02 samt kommuneplantillæg
nr. 09.83 udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
- SKA.B.05.10.02 (PMU05.05.15).pdf (dok.nr.77644/15)
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7.

Ny lokalplan for området ved Toftegården, Frederikshavn

Sagsfremstilling
I forbindelse med at kommunen er ved at gøre de kommunalt ejede arealer mere
attraktive i forhold til salg, ønskes en tilkendegivelse fra PMU angående at
omdanne en del af arealet ved Toftegården til boligformål.
Området har tidligere været anvendt til forening med husdyr, men foreningen
ønsker ikke længere at drive området og bygninger. Den nuværende lokalplan
fastlægger at Toftegården anvendes som et grønt rekreativt areal i den nuværende
udstrækning, hvor det er muligt at holde heste og andre dyr.

Åben sag
Sagsnr: 15/15756
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: PMU

Området er ca. 35.000 m2. og ønskes udstykket i parcelhusgrunde med et areal på
min. 700 m2 eller til tæt-lav byggeri med min grundstørrelse på min. 300 m2. Der
ønskes også mulighed for at kombinere de 2 typer bebyggelser. Bebyggelses
procenten vil være 30 % ved åben lav og 40% ved tæt- lav. Maks. Højde er 8,5 m
og 2 etager.
På vedlagte kortbilag er der tale om det areal der er markeret med rødt.
Det areal der er markeret med blåt søges udlagt til erhverv.
Endelig forsøges det areal der er markeret med grønt udlagt til tekniske anlæg som
regnvandsbassiner og lign..
Jf. kortbilag er der arealer der har været oversvømmede i særlige situationer, disse
arealer kan indgå som fælles arealer, og kan udgøre en del af grundarealet til de
enkelte ejendomme. Arealerne kan ligeledes tænkes ind som en del af
regnvandssystemet indenfor området. Der vil herved opstå nogle herlighedsværdier
som vil medvirke til at gøre området attraktivt.
Området gennemskæres af stier og cykelsti, disse skal sikres i lokalplanen, således
at offentligheden har ret til at benytte dem.
Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan forslag udarbejdes et forslag
til tillæg til kommuneplanen.
Udvalget skal tage stilling til om der kan udarbejdes lokalplanforslag og forslag til
tillæg til kommuneplan i henhold til ovennævnte beskrivelse.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der
kan udarbejdes et lokalplan forslag på ovennævnte betingelser.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget ønsker, at der lægges vægt på de rekreative
landskabsværdier, herunder adgang for offentligheden i hele området i den videre
planlægning.
Bilag
SPRI71115042011550.pdf (dok.nr.72634/15)
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56989-15_v1_Toftegården - kommuneplan FRE.O.11.13.pdf (dok.nr.72644/15)
56990-15_v1_Toftegården - Lokalplan FRE.O.11.13.01.pdf.pdf (dok.nr.72641/15)
20150414134106923.pdf (dok.nr.72637/15)
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8.

Ansøgning om ændret anvendelse af centerbygningen ved

Sæby Søbad - Strandvej 204, Sæby
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af
centerbygningen ved Sæby Søbad. Ansøgeren ønsker at omdanne det indre af
centerbygningen til 14-15 helårsboliger på ca. 120-130 m2. Ansøgningen
begrundes med, at der, efter ansøger overtog bygningen i 2008, ikke har været
basis for en fornuftig økonomisk drift af stedet. For at undgå bygningen kommer til
at stå tom og forfalde, ønskes der mulighed for den ændrede anvendelse til
helårsbeboelse.

Åben sag
Sagsnr: 15/15725
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU

Centerbygningen er omfattet af lokalplan SAE.4.24.0. Lokalplanen har udlagt
området, som centerbygningen ligger på til byzone, og området skal anvendes til
Sæby Søbads fællesanlæg som restaurant, kursusbygninger, reception, div
aktivitetsrum samt svømmehus. Feriehusene tilknyttet feriecenteret er beliggende i
sommerhusområde.
I kommuneplanen for Frederikshavn Kommune er området ved Sæby Søbad udlagt
til fritidsområde med anvendelse til ferie- og fritidsområde, ferieby og feriecenter
samt grønne områder.
Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Sæby Søbad
beskrives som et af de nyeste led i turisthistoriens udvikling i Sæby og et typisk
billede af, hvordan feriemålet i starten af 1900-tallet vendte sig fra skoven mod
havet og stranden.
Området er desuden beliggende inden for et område udpeget som
fjernbeskyttelseszone ved en aftalekirke. Udpegningen skal beskytte indblik til
Sæby Kirke og har betydning i forhold til placering og højde på nyt byggeri.
En del af området til feriecenter Sæby Søbad ligger inden for
strandbeskyttelseslinjen. Den eksisterende centerbygning ligger udenfor, men
arealet øst for bygningen mod kysten er indenfor beskyttelseszonen.
Området ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der ikke må udlægges nye
sommerhusområder. Der er derfor ikke mulighed for at opføre eller indrette
ferieboliger i området.
En ændret anvendelse og evt. bygningsmæssige ændringer og udvidelser skal
vurderes i forhold til udpegningen som værdifuldt kulturmiljø samt de hensyn, der
ligger i forhold til kystnærhedszonen og beskyttelseszonen om Sæby Kirke.
Der kan ikke forventes tilladelse til ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen.
Den ønskede ændring fra fritidsområde til helårsboligområde kræver udarbejdelse
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af kommuneplantillæg samt ny lokalplan. Ændringens karakter bevirker desuden, at
der er krav om foroffentlighedsfase, hvor offentligheden får mulighed for at komme
med ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at der som led i den videre planlægning for
dette område afholdes en 4 ugers foroffentlighedsfase. Herefter tages der stilling til
konkret planlægning for den ønskede anvendelse.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning med bilag (dok.nr.74604/15)
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9.

Boliger ved Solsbæk Strand - Status på

foroffentlighedsfasen
Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 1. april 2014 at igangsætte
planlægning for boliger ved Solsbæk Strand umiddelbart syd for Sæby. En del af
planprocessen er at afholde foroffentlighedsfase, og denne fandt sted i perioden fra
den 30. marts til den 17. april 2015.

Åben sag
Sagsnr: 13/17912
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU

I foroffentlighedsfasen har Frederikshavn Kommune modtaget 4 indsigelser, som er
beskrevet og kommenteret i bilagte indsigelsesnotat.
Tre naboer i det eksisterende boligområde nord for det nye planområde bemærker
det nye naboskab, og er bekymrede for det rekreative område mellem planområdet
og deres boligområde. Der ud over har ejerne af pelsdyrfarmen syd for
planområdet indsendt en indsigelse ang. deres modstand mod, at der overhovedet
planlægges for boliger i området.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der
udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ud fra de indstillinger, som
fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.76775/15)
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10. Orientering fra administrationen
Sagsfremstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Afgørelser fra klageinstanser – 1 bilag
Meddelte påbud – 1 bilag
Kjeldergangen 3
Annonce om §3 arealer i kommunen
Budget 2016.1 bilag

Åben sag
Sagsnr: 13/25438
Forvaltning: CTM
Sbh: befo
Besl. komp: PMU

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Orientering.

Bilag
Afgørelse fra klageinstanser - PMU 05.05.2015.pdf (dok.nr.74533/15)
Meddelte påbud - PMU 05.05.2015.pdf (dok.nr.74530/15)
Status budget 2016 - Plan- og Miljøudvalget (dok.nr.76907/15)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Brandt Sørensen

Frode Thule Jensen

Jens Hedegaard Kristensen

Mogens Brag
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Bilag: 1.1. Oversigtskort og fotos
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62613/15

Jeckelsvej 22

Fotos fra Google Street View,
oktober 2010
Ejendommen set fra syd-øst (fra
Flagbakkevej)

Fotos fra Google Street View,
oktober 2010
Ejendommen set fra nord-vest
(fra Jeckelsvej)

Fotos fra besigtigelse,
februar 2015
Ejendommen set fra syd-øst (fra
Flagbakkevej)

Fotos fra besigtigelse,
februar 2015
Ejendommen set fra nord-vest
(fra Jeckelsvej)

Bilag: 1.2. Fremtidige facader
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62607/15

Bilag: 1.3. Facader godkendt i 2006
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62616/15

Godkendte facadetegninger fra 2006

Godkendte facadetegninger fra 2006

Bilag: 1.4. Høringsnotat inkl. indkomne bemærkninger
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62702/15

Dato: 7. april 2015

Høringsnotat
Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen
Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20,
Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs Vej 8 og 16, Flagbakkevej 2 samt Grundejerforeningen
Gammel Skagen og Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg Sogne.
Der er indkommet bemærkninger fra ejere af Jeckelsvej 20 og Jens Rasmussensvej 16 samt
fra Grundejerforeningen for Gammel Skagen og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur
for Skagen og Raabjerg Sogne.
Øvrige har ikke kommenteret det ansøgte.

Sagsnummer:
15-1514
Forfatter:
Christian Aarup
Center for Teknik og Miljø

Opsummering og kommentarer til de indkomne bemærkninger fremgår nedenfor.
Bemærkningerne er vedlagt efterfølgende.
Indkomne bemærkninger
Ejere af Jeckelsvej 20
Ønsker at samtlige regler og love overholdes og
bemærker bl.a.;

a) at byggetilladelsen fra 2006 ikke længere er
gældende.
b) at der ikke må opføres altan på eksisterende
boliger.
c) at løsningen med halvtag mod vest er et forsøg
på at bevare muligheden for at indrette altan
og at tilbygning og halvtag mod vest er stærkt
dominerende og dækker hele gavlen.
d) at husdybden iht. lokalplanen må være 7 m og
9 m med udskud, og at en dybde på 11,68 m er
uacceptabel.
e) at udskud iht. lokalplanen må have en dybde
på 1,8 m og at udskud mod nord har en dybde
på 2,1 m og udskud mod vest har en dybde på
3,35 m.
f) at husets facadehøjde må være 2,75 m og
udskudsfacader må være 2,1 m men at det ser
ud til, at højden af facaderne er 3,0 m og
højden af udskudsfacader er 2,5 m.
g) at der er påbygget udskud på hele
nordfacaden, men kun søgt om udskud på en
del af facaden.
h) at hovedhuset er udført med en taghældning
på 45° men kun må have en hældning på 42°,
da nabohuset på Jeckelsvej 20 har
taghældning på 25°.

Fagcenterets bemærkninger
Ad a) Ejer af Jeckelsvej 22 har i 2006 fået godkendt
om- og tilbygning af ejendommen, som for
størsteparten omfatter et projekt, der er analog til
det, der nu søges om. Dog er udskud mod syd
udvidet i det nuværende projekt.
Renoveringen af bygningens ydre er påbegyndt i
2015, men er pt. standset, idet ejer afventer
kommunens stillingtagen til renoveringsprojektet, inden byggeriet eventuelt fortsætter.
Ad b) Der var oprindeligt påtænkt opførelse af altan
mod vest. Projektet er tilrettet og omfatter ikke
længere altan.
Ad c) Løsningen med halvtag mod vest er oprindeligt
godkendt i 2006 og er iht. ansøger valgt for at
gøre byggeriet mindre dominerende. Alternativt
kunne der opføres fuld tagetage over den
tidligere garage, hvilket ville forøge husets højde
væsentligt i forhold til naboskel.
Ad d) Bemærkningen om at bredden er uacceptabel er
ikke konkret, og kan kun i begrænset omfang
lægges til grund ved vurdering af eventuel
dispensation. Iht. ansøger, er der valgt at søge
dispensation til at udføre udskud mod nord og
syd i stedet for at bygge en tværfløj, da byggeriet
dermed virker mindre dominerende.
Ad e) Eksisterende garagebygning mod vest, som nu
er inddraget til bolig, er ikke at betragte som
udskud, da det er placeret på husets gavl.
Tilbygningen mod vest er derfor ikke omfattet af
lokalplanens bestemmelser om dybde på
udskud, men kræver dispensation til anden
taghældning.
Ad f) Facadehøjden må iht. lokalplanens
bestemmelser være 2,7 m. Der er ikke i
lokalplanen konkrete bestemmelser for højden
på udskudsfacader, men der er i en skitse
angivet principper for udskud, der viser en højde
på 2,1 m.
Lokalplanes bestemmelser om max.
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facadehøjde vurderes overholdt med det
ansøgte projekt. Der vurderes ikke tilstrækkelig
hjemmel i lokalplanen til at kræve, at højden af
udskudsfacader ikke overstiger 2,1 m.
Facadehøjden afviger i øvrigt ikke fra, hvad der
er godkendt i forbindelse med ansøgningen i
2006 eller hvad der i øvrigt er godkendt i
området.
Ad g) Der er påbegyndt udførelse af udskud på hele
nordfacaden, men bygherren har valgt at søgt
godkendelse af et reduceret projekt. Den
samlede længde af udskud er dog ikke reguleret
i lokalplanen.
Ad h) I 2006 blev der godkendt påbygning af tagetage
med 45°, og da flere af de omkringliggende
ejendomme har en taghældning på 45° vurderes
dette at være i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser.
De fremsendte tegninger viser dog kun en
taghældning på 42°, og projektet sendes derfor i
fornyet naboorientering med tegningsmateriale,
der viser de faktiske forhold.
Jens Rasmussens Vej 16
Henstiller til, at kommunens regler overholdes, og
bemærker bl.a.;

a) at taghældningen kun må være 42° og at
højden på huset vil tage udsigt fra Jens
Rasmussens Vej 16.
b) at udskud mod vest er væsentligt dybere end
tilladt iht. lokalplanen.

Grundejerforeningen Gammel Skagen
Kan ikke anbefale de ansøgte dispensationer og
henstiller til, at lokalplanens bestemmelser
overholdes. Foreningen bemærker bl.a.;

a) at byggetilladelsen fra 2006 er udløbet.
b) at husets bredde iht. lokalplanen kun må være
9 m inkl. udskud.
c) at udskud iht. lokalplanen kun må have en
dybde på 1,8 m og at dette overskrides mod
nord, syd og vest.
d) At taghældningen iht. lokalplanen kun må
være 42° og at dette virker voldsomt set i
forhold til nabohusets taghældning på ca. 25°.
e) at facadehøjden bør kontrolleres.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for
Skagen og Raabjerg Sogne
Kan ikke acceptere, at der gives de ansøgte
dispensationer, da om- og tilbgyning er sket uden
gyldig byggetilladelse.

Ad a) Der er ikke i lokalplanen bestemmelser, som
regulerer højden på huset eller skal sikre udsigt.
Det ansøgte ligger dog under de 7,5 m, som
kommuneplanens rammebestemmelser
fastsætter som mål for området og under
byggeretten på max. 8,5 m som fastsat i
bygningsreglementet.
Taghældningen vurderes at være i
overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser, jf. også pkt. h ovenfor.
Ad b) Se pkt. e under bemærkninger fra Jeckelsvej 20.
Ad a)
Ad b)
Ad c)
Ad d)
Ad e)

Se pkt. a under bemærkninger fra Jeckelsvej 20.
Se pkt. d under bemærkninger fra Jeckelsvej 20.
Se pkt. e under bemærkninger fra Jeckelsvej 20.
Se pkt. h under bemærkninger fra Jeckelsvej 20.
Se pkt. f under bemærkninger fra Jeckelsvej 20.

Bemærkningerne er ikke konkrete i forhold til de ansøgte
dispensationer, og kan kun i begrænset omfang lægges
til grund ved vurdering af eventuel dispensation. Se
desuden pkt. a under bemærknigner fra Jeckelsvej 20.

Bemærkninger fra ejere af Jeckelsvej 20

Bemærkninger fra ejere af Jens Rasmussens Vej 16

Bemærkninger fra grundejerforeningen for Gammel Skagen
Center for teknik og Miljø

Odder d. 22.marts 2015

Byggesagsbehandler Christian Aarup

Vedr. byggesag 15-1514
Jeckelsvej 22, Skagen
Matrikelbetegnelse 272 ae, Skagen Markjorder

På baggrund af fremsendt naboorientering vedr. byggeri på ovenstående matr.nr. skal
grundejerforeningen udtale følgende:

Byggetilladelse af 2006 er som anført udløbet, og der skal forinden nyt byggeri startes udstedes
godkendelse til dette, hvilket ikke er sket.
Husets nye bredde er i vedlagte anført til 11,6 m mod det i lokalplanen tilladte 9,0 m inklusive
udskud.
Udskuddenes dybde må ifølge lokalplanen pkt. 1.15.9 være 1,80 m dette overskrides både mod
nord og syd med ca. 20 cm – og mod vest er udskuddet 3,35 m!
I henhold til lokalplanen må tagets hældning være 42 grader; men på det allerede opførte hus er
taghældingen tilsyneladende 45 grader, hvilket kun kan tillades, hvis nabohusene har dette
jf.1.17.2. Nabohusets taghældning er ca. 25 grader - så selv 42 graders taghældning virker
voldsom; men dog tilladt.
Grundejerforening Gammel Skagens holdning er som anført i lokalplanen at ” mindre
dispensationer der er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner kan gives”
Men her er tale om opstart på ombygning af et eksisterende hus, og hvor tilladelsen fra 2006 er udløbet og
ikke søgt fornyet samtidig med at lokalplanens bestemmelser ikke overholdes på en række områder. Også
facadehøjden bør kontrolleres om den er i overensstemmelse med lokalplanen.

Det er vores opfattelse, at hvis der havde været ansøgt før byggeriet var påbegyndt – var sagen
ikke opstået; idet vi må formode at kommunen ikke havde imødekommet det ansøgte.
Grundejerforeningen Gammel Skagen kan derfor på baggrund af ovenstående ikke anbefale de
ansøgte dispensationer og skal henstille at lokalplanens bestemmelser overholdes.
Med venlig hilsen
Hans Jegindø
Grundejerforeningen Gammel Skagen

Bemærkninger fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur
Christian Kjær Aarup
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

viumskagen@skagennet.dk
27. marts 2015 13:35
Internetpost Teknisk forvaltning
poul.nedergaard@privat.dk; lisiversen@postkasse.net; livgrafskagen@hotmail.dk;
otter@mail.dk; pott.skagen@gmail.com
Jour. Nr.: 15-1514 - Jeckelsvej 22 , 9990 Skagen – Matr.nr.: 272ae, Skagen
Markjorde.

Til
Christian Aarup
Jour. Nr.: 15-1514 - Jeckelsvej 22, 9990 Skagen – Matr.nr.: 272ae, Skagen
Markjorde.
Tilladelse til om- og tilbygning af eksisterende enfamiliehus.

I forbindelse med ovennævnte byggesag kan Foreningen for Bygnings- og
Landskabskultur for Skagen og Råbjerg Sogne ikke acceptere der gives de
ønskede dispensationer da om- og tilbygning af ejendommen er sket uden
gyldig byggetilladelse.
Byggeriet skal opfylde lokalplanens bestemmelser for området. Hvis der
gives dispensationer vil byggesagsbehandlingen ende i anarki, hvor man
blot skal gå i gang og så forvente tilgivelse.
Såfremt er der gives dispensationer er byggesagsbehandlingen ude på et
skråplan, da der kræves consensus i sagsbehandlingen fra offentlige
myndigheder.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og Råbjerg Sogne
kan anbefale at bygningen opføres i henhold til lokalplanen og det
eksisterende byggeri ændres således.

Med venlig hilsen
p.f.v.
Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og Råbjerg Sogne
Erik Vium
arkitekt cand.arch.
Mail sendt til Anders Brandt Sørensen.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Att. Christian Aarup
Center for Teknik og Miljø

Højbjerg, den 6. april 2015

Svarskrivelse på baggrund af nabohøring vedr.
Jeckelsvej 22, 9990 Skagen

På baggrund af modtaget kopi af de 4 indkomne skrivelser i forlængelse af nabohøring, skal vi hermed
fremsende vores bemærkninger til de indkomne svar.
Indledningsvis skal vi dybt beklage, at vi ikke forud for det videre arbejde med renovering og ombygning af
ejendommen Jeckelsvej 22, 9990 Skagen, havde indhentet forlængelse af tidligere udstedt byggetilladelse
af 14. februar 2006. Vi var ikke klar over, at en byggetilladelse udløb, og vi skulle have søgt forlængelse.
Vi var derfor i god tro i forbindelse med det fortsatte arbejde med udskiftning af tagkonstruktionen, nyt
tag, m.v. jf. tidligere udstedt byggetilladelse.
Vi er løbende blevet spurgt af vores gode naboer; Inger og Niels Helledie, Jeckelsvej 20, om videreførelse af
ombygningsarbejdet, og de glædede sig meget, da vi i sommeren 2014 fortalte dem, at huset nu blev
færdigombygget i Gl.Skagen stil, samt at det var lokale skawboer, der stor for tømrerarbejdet og
byggeledelsen. Ligeledes var de glade for, at vi brugte Nordjyske håndværkere til de øvrige opgaver.
Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der
dannede udgangspunkt for ombygningen.
Det var derfor med stor overraskelse, vi modtog meddelelse fra Frederikshavn Kommune om standsningspåbud i weekenden efter hjemkomst fra vinterferie, hvilket vi naturligvis straks imødekom og allerede
mandag morgen kl. 07:45 kontaktede Frederikshavn Kommune for at udrede trådene og eventuelle
misforståelser.
Vi anerkender naturligvis, at det er vores pligt at orientere os om de bagvedliggende regler omkring en
byggetilladelse, og skal derfor fremkomme med vores uforbeholdende undskyldning overfor Frederikshavn
Kommune.
Vi er i dag meget kede af, at vi løbende har arbejdet med ombygningen uden at indhente de fornødne
forlængelser af den tidligere udstedt byggetilladelse.

De bedste hilsner
Charlotte & Werner Kaihøj Siewartz
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Kommentar til de indkomne bemærkninger i forbindelse med nabohøringen
Det eksisterende hus på Jeckelsvej 22 er ikke et bevaringsværdigt hus eller et traditionelt
Skagenhus, men et standard 60’er typehushus, der på ingen måde passer ind i den traditionelle
Skagenstil, som lokalplanen foreskriver.
Vi hyrede derfor tilbage i 2005 en lokal arkitekt i Skagen til at hjælpe os med at omforandre huset
fra et 60’er typehus til et traditionelt og tidstypisk Skagenhus med udgangspunkt i de omkringliggende Skagenhuse. Huse der for de flestes vedkommende er gulkalkede og med udskud eller
tværfløje og taghældning på 42 0 eller 45 0.
Udgangspunktet var, at omforandre 60’er typehuset ved at benytte de eksisterende vægge og
sokler. Udskifte en ikke særlig kønt 80’er udestue i træ/glas mod syd med et udskud. Reduceret ca.
50% i dybden mod syd og ca. 25% i højden, samt delvist at inddrage en eksisterende påbygget
garagen til boligformål.
Vi syntes, at vi med det tidligere myndighedsgodkendte ombygningsprojekt, og de nylige fremsendte tegningsjusteringer, på alle måder har formået at omforandre et – for at sige det lige ud –
meget grimt og aldeles upassende 60’er typehus ved indkørslen til Gl.Skagen fra Flagbakkevej, til et
smukt og præsentabelt Skagenhus, uden at være dominerende i forhold til husene i nabolaget.
Det fremsendte tegningsforslag er således et tidstypisk Skagenhus med respekt for såvel naturen
som de omkringliggende huse på Jeckelsvej, Jens Rasmussens Vej, Jens Bergs Vej og Strandfogedvej
samt flertallet af de øvrige huse i lokalplan 56’s område.
Ombygningsopgaven har været bundet af, at tilpasse et Skagenshus til de eksisterende rammer og
sokler samt lave en omforandring, der passer ind i området ud fra de givne muligheder fra det
eksisterede 60’er typehus.
Med det ansøgte arkitekttegnede projekt mener vi, at opgaven er lykkes med respekt for omgivelserne og lokalplanens muligheder med hensyntagen til tidens isoleringskrav og miljøbelastning.
I det følgende prøver vi at forholde os til, og give svar på, de indkomne bemærkninger, og undlader
at kommenterer sammenlignelige lovlige som ulovlige forhold på andre ejendomme i nærområdet
og på de ejendomme, der har afgivet nabohøring.

1. Den samlede husbredde
Det eksisterende 60’er typehus er 13,6 meter inklusiv udskud mod nord og udestue mod syd.
Ved at bibeholde udskud mod nord på 2 meters dybde, og delvist at udnytte eksisterende garage til
boligformål og bryggers, har vi skabt mulighed for at reducere (udskifte) den eksisterende udestue
fra:
 3,20 meter i højden og 4 meter i dybden til,
 et udskud på ca. 2,5 meter i højden 2 meter i bredde
- og derved skabe symmetri i husets facader mod h.h.v. nord og syd, så det passer bedre ind i den
typiske Skagenstil.
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Alternativer
Lokalplanen giver mulighed for at lave en ny tværfløj med saddeltag i 1 ½ plan i stedet for udskud.
Med fravalg af mulig tværfløj på 3,5 meter i dybden og 5,5 meter i højden, er husets samlede
mulige bredde reduceret med 2 meter i forhold til fastholdelse af eksisterende udestue eller 1,10
meter i forhold til, hvad lokalplanen giver mulighed for.
(se venligst vedlagte alternativ forslag jf. lokalplanens muligheder pkt. 3 og 5 samt billede nr. 12)


I forhold til det eksisterende hus, er den samlede husbredde således reduceret med 2 meter i
forhold til eksisterende 60’er typehus fra 13,6 meter til 11,6 meter.



Samlet set er et udskud på 2 meter således væsentligt mindre dominerende end en tværfløj på
3,5 meter i dybden og med saddeltag i op til 5,5 meters højde mod syd.

Konklusion på husets samlede bredde og udskud mod syd:
Der fremsendte projekt er mindre dominerende end hvis huset blev bygget med tværfløj.

2. Altan mod vest?
Konklusion på altan:
Der er ikke søgt om tilladelse til altan mod vest

3. Delvis inddragelse af garage til boligformål
Løsningen med delvist at inddrage eksisterende garage til beboelse med ensidigt taghældning på
10 0 mod vest, er valgt i stedet for at forlænge huset yderligere mod vest med 3,3 meter og fuld
tagetage med saddeltag (hvilket er tilladt efter lokalplanen).


Den valgte løsning er mindre dominerende.
(se venligst vedlagte alternativ forslag pkt. 1 og 2, jf. lokalplanens muligheder)

Konklusion på delvis inddragelse af eksisterende garage til beboelse med ensidigt taghældning på
10 0 :
Der fremsendte projekt er væsentlig mindre dominerende, end hvis huset blev forlænget med 3,3
meter med saddeltag mod vest i fuld højde.

4. Udskud mod nord
Udskud mod nord på 2 meter er valgt, da det er det eksisterende udskud og bredde fra 60’er
typehuset. Bryggers og garage inddrages nu til beboelse i et plan i stedet for udnyttelse i 1 ½ plan.
Konklusion på husets bredde og udskud mod nord:
Det fremsendte projekt udnytter eksisterende forhold på udskud og sokkel mod nord og giver
symmetri med tilsvarende udskudsbredde mod syd. Derved skabes harmoni i den samlede
bebyggelse. Løsningen er tilsvarende en meget stor del af de øvrige huse i naboområdet.

5. Højde på udskud mod nord og syd
Højden på udskudsfacaderne mod nord er eksisterende udskud mens udskuddet mod syd er
reduceret fra 3,20 meter (eksisterende udestue) til ca. 2,5 meter på udskud mod syd.
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Konklusion på højden af udskud mod nord
Det er eksisterende udskud, der nu inddrages til beboelse via udnyttelse af tidligere garage.
Løsningen er mindre dominerende end ved at forlænge husets eksisterede garages bredde på 3,3
meter og saddeltag. (se venligst vedlagte alternativ forslag jf. lokalplanens muligheder pkt. 1 og 4)
6. Taghældning på 45 0
Det har desværre vist sig at de allerede monterede nye spær inden ’standsningspåbuddet’, er
bestilt efter tidligere udarbejde tegninger med 45 0 taghældning, og ikke som angivet på tidligere
fremsendte tegningsmateriale på 42 0. Derved er husets rygning 38 cm. højere end ved 42 0
taghældning.
Tagkonstruktionen er udført før standsningspåbuddet, og det vil koste ca. kr. 425.000,- at udskifte
tagkonstruktionen til 42 0.
Lokalplanen giver mulighed for 45 0 taghældning, da en overvejende del af nabohusene har 45 0
taghældning, og den samlede højde ikke overstiger 7,5 meter, skal vi anmode om godkendelse til
45 0 taghældning.
(se venligst vedlagte forskel på 42 0 og 45 0 taghældning på alternativ forslag jf. lokalplanens
muligheder pkt. 0)
Konklusion på taghældning og husets samlede højde
Taghældningen på 45 0 og husets samlede højde overstiger ikke lokalplanens kan muligheder,
hvorfor der ikke skal søges dispensation herfor.

7. Isoleringskrav, m.v.
Lokalplanen er fra 1987 tager ikke højde for nutidens isoleringskrav og miljøbelastning, hvilket kan
betyder, at det kan være nødvendigt at gå på mindre kompromiser i forhold til højder på udskud,
m.v., når der skal være plads til nutidens miljø- og soleringskrav jf. BR.
Det har derfor været en udfordring, at omforandre det eksisterende 60’er hus, med eksisterende
sokler, facader og gavle, med de rammer og højder, 60’er huset nu engang har. Det er med
fremsendte tegningsmateriale lykkes.
Konklusion på lokalplan og isoleringskrav
Det samlede projekt og visuelle udtryksformer er på alle måder imødekommet til de omkringliggende huse og nutidens miljø-og isoleringskrav er opfyldt ved ekstra isolering af gulve, udskud,
vægge og etageadskillelse. Vi har bestræbt sig på i videst mulig omfang at overholde lokalplanens
bestemmelser.

8. Udfordringer i forhold til at imødekomme svarskrivelserne
Vi mener, med ovennævnte svar, at dækker de indkommende bemærkninger og ser frem til en
positiv og imødekommende sagsbehandling, da vi har prøvet at skabe et tidstypisk Skagenshus ud
fra et gammelt 60’er typehus, der passer harmonisk ind i omgivelserne, og ikke er afvigende fra de
omkringliggende huse i såvel bredde som højde.
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Oversigt over Jeckelsvej nederst og naboområdet
Husene i lokalområdet har typisk
420 og 450 taghældning.
Jeckelsvej 10-12b-7-9-11 og 22
har 450 taghældning, mens 16 –
18 og 20 har mellem 250 og ca.
400 taghældning. Husene på Jens
Rasmussens Vej Jens Bergs Vej
har mellem 420 og 450
taghældning.
De efterfølgende sider viser
billeder af de omkringliggende
huse, hvoraf hovedparten har
45 0 taghældning eller mere og
tværfløje eller udskud.

Konklusioner er, at op mod 50% af husene i naboområdet har 450 taghældning, hvorfor Jeckelsvej 22
således ikke afviger fra øvrige bebyggelser i taghældning og samlet højde.
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1. Facade Jens Begs Vej 8 mod Jeckelsvej 22 og Ruths Hotel for enden af vejen
0

(Alle viste huse har 45 eller mere i taghældning)

2. Jens Bergs Vej 8 og Jeckelsvej 22 set fra Jens Rasmussens Vej mod Flagbakkevej.
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3.

Genbohus på Jens Rasmussens Vej 16 (45 0 taghældning og sammenbygget med garage)

4.

Genbohus på Jens Bergs Vej 8 lige overfor Jeckelsvej 22 (45 0 taghældning og udskud på begge sider)

7

Charlotte & Werner Kaihøj Siewartz
Moesgårdvej 30
8270 Højbjerg - T. 2840 4646 - E. w@kaihoej.dk

5.

Genbohuse på Jeckelsvej nr. 9 – 7 – 5 overfor Jeckelsvej 22 (+45 0 taghældning og tværfløj)

6. Jeckelsvej 22 og 20 set fra nr. 9
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7. Jeckelsvej 20 set fra skel mellem nr. 18 og 20. Bag tagfladen set de øverste 50 cm. af Jeckensvej
22’s tagrygning (blå pil) . Jeckelsvej 22 kan således ikke ses fra gårdhaven i nr. 20, og der er således
ikke indsigt eller udsigt fra gårdhaven i nr. 20. Der er nr. 20 egen skårsten der ses th. for pilen.

8. Jeckelsvej 18 set fra marken
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9. Jeckelsvej 16 set fra Redningsstationen

10.

Jeckelsvej 10, (+45 0 taghældning og udskud)
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11.

Jeckelsvej 12 (45 0 taghældning, tværfløj og store udskud på begge sider)

12. Kunstnerstien 3 (+45 0 taghældning og udskud)
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13. Jeckelsvej set fra marken ved Kunstnerstien med Jeckelsvej nr. 10 – 12 – 16 og nr. 22 yderst til højre

12

Bilag: 2.1. Oversigtskort
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 72016/15

Sættravej 10

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Bilag: 2.2. Kortbilag fra lokalplan og udstykningsforslag
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 72015/15

Bilag: 2.3. Uddrag af projektforslag
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 72017/15

Bilag: 3.1. Forslag 06082014 Frederikshavn.pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 142706/14

VP2i-Rapport - Kommune

Side 1 af 5

Forslag til indsatsprogram 2015-2021

Kommunerapport for:
Frederikshavn Kommune
i hovedvandoplandet 1.1
Nordlige Kattegat og Skagerak.
06-08-2014

Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):
Virkemiddel

km/stk

Enhedspris

Kroner

2.4 Genslyngning (o10323)

0,169

471.000

79.740

2.4 Genslyngning (o7814)

0,765

471.000

360.315

2.4 Genslyngning (o10316)

0,484

471.000

227.776

2.4 Genslyngning (o7860)

0,716

471.000

337.142

2.4 Genslyngning (o8037)

0,674

471.000

317.219

2.4 Genslyngning (o7910)

1,497

471.000

705.181

2.4 Genslyngning (o8959)

3,255

693.000

2.255.854

2.4 Genslyngning (o7879_b)

1,227

471.000

578.011

2.6 Udlægning af groft materiale (o7860)

0,716

103.000

73.727

2.6 Udlægning af groft materiale (o8968_c)

0,328

311.000

102.164

0,28

103.000

28.861

2.6 Udlægning af groft materiale (aal1.1.0364)
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2.6 Udlægning af groft materiale (o10339)

0,534

103.000

55.033

2.6 Udlægning af groft materiale (o7879_b)

1,841

103.000

189.602

2.6 Udlægning af groft materiale (o8968_e)

0,648

311.000

201.652

2.6 Udlægning af groft materiale (o7917_f)

0,294

103.000

30.282

2.6 Udlægning af groft materiale (aal1.1.0365)

0,097

103.000

9.960

2.6 Udlægning af groft materiale (o7892_x)

0,441

103.000

45.402

2.6 Udlægning af groft materiale (o10323)

0,169

103.000

17.438

2.6 Udlægning af groft materiale (o8037)

0,674

103.000

69.371

2.6 Udlægning af groft materiale (o7980)

0,318

103.000

32.703

2.6 Udlægning af groft materiale (o7860_b)

0,539

103.000

55.496

2.6 Udlægning af groft materiale (o7950)

0,364

103.000

37.471

2.6 Udlægning af groft materiale (o10316)

0,645

103.000

66.414

2.6b Udl. groft mat. træplantning (o7910)

1,497

182.000

272.490

0,51

182.000

92.820

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (aal1.1.0417)

0,087

182.000

15.834

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (aal1.1.0414)

0,06

182.000

10.975

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7814)

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (aal1.1.0362)

0,215

182.000

39.130

2.6b Udl. groft mat. træplantning (o8962)

0,788

398.000

313.823

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7917)

0,684

182.000

124.524

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7917_g)

0,296

182.000

53.908

0,75

182.000

136.464

0,548

182.000

99.663

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7879_d)

0,918

182.000

167.003

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (aal1.1.0415)

0,356

182.000

64.719

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7878_d)

1,145

182.000

208.354

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7917_d)

0,68

182.000

123.796

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7798)

0,405

182.000

73.710

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (aal1.1.0363)

0,174

182.000

31.632

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o10329_x)

0,162

182.000

29.448

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (aal1.1.0416)

0,219

182.000

39.894

2,22

182.000

403.995

2.6b Udl. groft mat. træplantning (o8016)

1,858

182.000

338.083

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7941_a)

0,603

182.000

109.673

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7802)

0,517

182.000

94.058

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7831)

2,746

182.000

499.863

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7878_b)

1,734

182.000

315.643

2.6b Udl. groft mat. træplantning (o7958)

0,546

182.000

99.290

2.6b Udl. groft mat. træplantning (o7829)

0,754

182.000

137.264

2.8 Hævning af vandløbsbunden (o7934_c)

0,445

354.000

157.424

2.8 Hævning af vandløbsbunden (o7934_d)

0,835

354.000

295.448

2.8 Hævning af vandløbsbunden (o7934_a)

5,112

354.000

1.809.648

2.9 Åbning af rørlagte strækninger A (AAL-4480)

0,06

1.415.000

84.900

2.9 Åbning af rørlagte strækninger A (AAL-652)

0,165

943.000

155.595

2.9 Åbning af rørlagte strækninger A (AAL-386)

0,732

943.000

690.276

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer (AAL-596)

1

600.000

600.000

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer (AAL-4463)

1

100.000

100.000

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7890)
2.6b Udl. groft mat. træplantning (o7911)

2.6b Udl. groft mat. + træplantning (o7878_c)
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1

100.000

100.000

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer (AAL-4462)

1

100.000

100.000

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer (AAL-4461)

1

100.000

100.000

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer (AAL-667)

1

100.000

100.000

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer (AAL-4457)

1

100.000

100.000

2.13 Etablering af miniådale (aal1.1.0415)

0,356

1.866.000

663.550

2.13 Etablering af miniådale (o8959)

1,628

2.866.000

4.664.702

2.13 Etablering af miniådale (aal1.1.0870)

0,972

1.866.000

1.813.752

2.13 Etablering af miniådale (o7879_b)

0,123

1.866.000

228.996

2.13 Etablering af miniådale (aal1.1.3604n)

1,106

1.866.000

2.063.423

2.13 Etablering af miniådale (o7910)

0,299

1.866.000

558.755

2.15 Etablering af træer (o7996)

1,041

65.000

67.646

2.15 Etablering af træer (o7934_c)

0,445

65.000

28.906

2.15 Etablering af træer (o7934_a)

0,639

65.000

41.535

2.15 Etablering af træer (o8971)

0,644

65.000

41.844

2.15 Etablering af træer (o7903)

1,403

65.000

91.221

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o7879_b)

2

23.000

46.000

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o7934_c)

1

23.000

23.000

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o7910)

2

23.000

46.000

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o7917_f)

1

23.000

23.000

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o7917_d)

1

23.000

23.000

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o8016)

2

23.000

46.000

2.18 Sandfang (i styk ! ) (o7950)

1

23.000

23.000

Eksisterer ikke (AAL-499)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7950)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o10329_x)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7879_b)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o8968_c)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o10339)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o8027_b)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o8968_e)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o8968_d)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7970)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7974)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7910)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7879_a)

0

Pos. effekt ved 'fjern spærring' (o7916)

0
Sum

24.660.491

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler:
Virkemiddel

km/stk

Enhedspris

Kroner

2.4 Genslyngning

5,532

471.000

2.605.384

2.4 Genslyngning

3,255

693.000

2.255.854

2.6 Udlægning af groft materiale

6,91

103.000

711.761

2.6 Udlægning af groft materiale

0,977

311.000

303.816

2.6b Udl. groft mat. træplantning

5,202

182.000

946.791
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2.6b Udl. groft mat. træplantning

0,788

398.000

313.823

2.6b Udl. groft mat. + træplantning

14,48

182.000

2.635.442

2.8 Hævning af vandløbsbunden

6,391

354.000

2.262.520

2.9 Åbning af rørlagte strækninger A

0,897

943.000

845.871

2.9 Åbning af rørlagte strækninger A

0,06

1.415.000

84.900

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer

6

100.000

600.000

2.12 Fjernelse af fysiske spærringer

1

600.000

600.000

2.13 Etablering af miniådale

2,856

1.866.000

5.328.475

2.13 Etablering af miniådale

1,628

2.866.000

4.664.702

2.15 Etablering af træer

4,172

65.000

271.151

2.18 Sandfang (i styk ! )

10

23.000

230.000

Eksisterer ikke

0

0

000

Pos. effekt ved 'fjern spærring'

0

0

000

Sum

24.660.489

Rammeregnskab for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak
Kommunens
indberetning
Økonomi (kroner)
Okkerrenseanlæg (stk)
Længde (km)
Spærringer (stk)

Hovedvandoplandsramme

24.660.489

73.254.100

0

0

217,364

207

11

12

Bemærkninger til NST:
- 813 (813) - o7879_b
null
- 813 (813) - o7910
null
- 813 (813) - o7911
null
- 813 (813) - o7950
null
- 813 (813) - o7958
null
- 813 (813) - o7996
null
- 813 (813) - o8016
null
- 813 (813) - o8027_b
null
- 813 (813) - o8037
Genslyngning på strandengen
- 813 (813) - o8962
null
- 813 (813) - AAL-4480
Der er 2 spærringer. Det er ikke muligt at markere AAL 4479
- 813 (813) - AAL-499
Der er konstateret at der er passage for gydefisk. Det vurderes derfor at der ikke er en spærring.
- 813 (813) - aal1.1.0364
null
- 813 (813) - aal1.1.0870
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null
- 813 (813) - aal1.1.3604n
null
Forslag til indsatsprogram 2015-2021
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De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og
bekendtgørelse om indsatsprogrammer er i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni
2015.
Limfjordsrådet er et politisk samarbejde mellem 18 kommuner. I samarbejdet koordineres gennemførelsen af
de kommunale vandplanindsatser i oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet har studeret ovennævnte forslag og
har en række bemærkninger hertil.

Høringsprocessen
For at adressere det beregnede indsatsbehov, der er opgjort til ca. 7.800 tons kvælstof, igangsættes med forslag
til vandområdeplanen en reduktion af tilførslen af kvælstof svarende til ca. 1.600 tons kvælstof. I forhold til de
resterende tons igangsættes et tværministerielt udvalgsarbejde, der i 2015 skal beskæftige sig med udviklingen
af de konkrete modeller for målrettet regulering, der kan bidrage til at reducere kvælstoftilførslen yderligere.
Limfjordsrådet er enig i, at der bør foretages en mere målrettet regulering. Det er dog uheldigt, at der igen
ikke er mulighed for at kommentere et færdigt udkast til Vandområdeplan. Tæt på 4/5 af indsatsen er der
ikke redegjort for. Limfjordsrådet mener, at det derfor er nødvendigt med en ny ½ års høring af
vandområdeplanerne, når forslagene til ændringer som følge af det tværministerielle udvalgsarbejde bliver
offentliggjort. Som nævnt under afsnittet ”Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse” bør
interessenterne herunder kommuner og Vandoplandsstyregrupper / Limfjordsrådet inddrages tidligere.
Limfjordsrådet bemærker endvidere, at det er en ulempe med en plan for hele Jylland og Fyn, da teksten bliver
af mere generel karakter, hvor man for eksempel skal helt om i bilagene for at finde opgørelser for
hovedvandopland 1.2 Limfjorden.

Fællesskab om fakta
Regeringen har præsenteret fællesskab om fakta som en af de 5 vandveje. Limfjordsrådet er enig heri. Det er
en forudsætning, at dem der bliver berørt, tror på dataene. Det betyder også, at:





Overvågningen skal være så detaljeret, at den støtter op om den indsats, der skal gennemføres.
Få målinger og generelle modeller er ikke nok.
Der er behov for effektovervågning af de mange miljøforbedrende tiltag som gennemføres (på
virkemiddelniveau).
Dialogen mellem Naturstyrelsen og det lokale niveau om en fælles forståelse af data og overvågning
skal øges.

Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse
Tilblivelsen af 1. generations vandplanerne havde et tungt forløb og den endelige vedtagelse af planen var
meget lang tid undervejs med et utal af klager, retssager m.v. Dette viser med tydelighed, at det er vigtigt
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med et bredere folkeligt engagement og at dette initieres allerede i planlægningsfasen. Det nuværende set-up
i 2. generations vandområdeplaner afspejler imidlertid ikke dette, idet det kun er vandløbsindsatsen (fysiske
forhold) kommuner og vandråd ind til nu for alvor er blevet involveret i.
For bedre at sikre efterlevelsen af den 4. vandvej omhandlende ”folkeligt engagement” bør den statslige
planlægning for anden generations vandområdeplaner holdes på et meget overordnet niveau. Det bør således
generelt overlades til det lokale led at identificere, hvilke virkemidler der konkret skal anvendes og hvor de
skal placeres.
En sådan mål og rammestyring af kommunerne er på mange måder positiv. Det er dog vigtigt, at Staten giver
en bred palet af effektvurderede og godkendte virkemidler og en tilhørende økonomisk ramme at arbejde ud
fra.
Hidtidige erfaringer har vist, at det er gået rigtig godt med en sådan model:
 Kommunernes koordinering på oplandsniveau (Vandoplandsstyregrupper).
 Kommunernes planlægning af vandløbsindsatsen.
 Kommunernes borgerinddragelse i vandråd.
 Kommunernes implementering af indsatser (vådområde- og vandløbsindsatser).
De gode erfaringer bør bredes ud til at omfatte næringsstofindsatser mv. herunder målrettede virkemidler på
tilsvarene måde.
Med de positive erfaringer omkring vandråd in mente kan vandrådene fremadrettet rådgive kommunerne om
eksempelvis, hvilke næringsstofindsatser (ud fra et af Naturstyrelsen udmeldt bredt virkemiddelkatalog) der
skal gennemføres og hvor i oplandet dette kan foregå for, at de statslige mål nås. Det er vigtigt, at indsatsen
bidrager til, at man får en platform, hvor oplandsindsatser drøftes. Alle aktører skal føle et incitament til at få
tænkt i oplandsindsatser.
Det bør fortsat primært være kommunalbestyrelserne, der udmønter indsatsprogrammerne. En videreførelse
af vandrådene, der på rekordtid viste sig effektive, vil dog også her være relevant. Disse kan involveres i den
praktiske udførelse af indsatsprogrammet herunder give gode råd til kommunerne og være med til at
forankre indsatserne.
Lokale forhold bør således generelt inddrages i et friere valg af virkemidler med mulighed for at kombinere og
optimere virkemidler. Synergier sikres med lokal inddragelse, hvor kommunerne har frihed til at
sammentænke med klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner, turistinteresser m.m. i oplandene.
Limfjordsrådet henstiller i øvrigt til, at den kommunale arbejdsbyrde og økonomien i forbindelse med
vandplanindsatserne tilstræbes jævnt fordelt i planperioderne op til den endelig deadline for målopfyldelse i
2027. Med baggrund i det hidtidige forløb og udskydelse af indsatser som følge af manglende data m.m. er
der usikkerhed om, hvorvidt en stor del af indsatsen er ved at blive udskudt til tredje og sidste planperiode.
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Retningslinjer
For at opfylde målsætningen for vandløb, søer og kystvande skitserede den statslige vandplan (1. generation) en
indsats gennem retningslinjer også. Disse retningslinjer beskriver regulerende bestemmelser, der understøtter
indsatsprogrammet og er bindende for myndighedernes planlægning og administration.
I det nye plankoncept med vandområdeplaner er planerne blevet til et kommunikationsværktøj, mens de
bindende miljømål og indsatser i stedet er fastsat i bekendtgørelser. Som Limfjordsrådet har forstået
Naturstyrelsen vil retningslinjerne fra vandplan 1 enten blive indarbejdet i bekendtgørelser eller blive indeholdt i
en vejledning.
Retningslinjerne inkl. relevante bilag er vigtige at fastholde og det er Limfjordsrådets holdning, at disse
allerede nu burde have været fuldt ud indarbejdet i forslag til Bekendtgørelser/vejledninger. Kommunerne og
Limfjordsrådet forventer, at dette sker snarest og at Kommunerne samt Limfjordsrådet i den forbindelse bliver
hørt / inddraget i arbejdet.
Limfjordsrådet forventer, at der gives hjemmel i planloven til at indarbejde ”vejlednings”-retningslinjer i
Kommuneplanen. Dette vil styrke retningslinjerne og falder naturligt i tråd med, at kommunerne allerede
udarbejder kommuneplanretningslinjer for ”anvendelsen af vandløb, søer og kystvande”.

Fjorden - Virkemidler
Limfjordsrådet mener som udgangspunkt, at kvælstof og fosfor skal begrænses mest mulig ved kilderne.

Vådområdeindsatsen og udtagning af lavbundsjorde
Det fremgår af forslag til Vandområdeplanen, at der skal etableres vådområder med en kvælstofeffekt i
vandmiljøet på ca. 305 tons i oplandet til Limfjorden.
Af forslag til vandområdeplanen fremgår det endvidere:
”I tillæg til vådområdeordningen indgår udtagning af lavbundsjorde, hvor lavbundsjorde mod kompensation
udtages fra almindelig landbrugsdrift med henblik på bl.a. forøget biodiversitet og reduktion af tilførslen af
kvælstof til kystvande”.
Det er Limfjordsrådets opfattelse, at den kommunale vådområdeindsats har været et af de mest succesfulde
virkemidler i 1. generations vandplaner. Ikke mindst som følge af den lokale forankring og engagementet
blandt kommunerne og lodsejerne. Limfjordsrådet forudsætter derfor, at vådområdeindsatsen fortsætter som
en kommunal vådområdeindsats i 2. generationsvandplanerne. Det bemærkes, at de mest
omkostningseffektive projekter er igangsat med 1. generations vandplaner. Der skal derfor afsættes flere
midler til indsatsen.
Limfjordsrådet er enig i at virkemidlet ”udtagning af lavbundsjorde” indgår naturligt i sammenhæng med den
kommunale vådområdeindsats og det bør være muligt at samtænke virkemidlet med denne. Som led i, at
kommunen er myndighed for en række øvrige indsatser for reguleringen af det åbne land, er det jo netop
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kommunerne, der naturligt har kompetencen til at løse disse opgaver i et nært samarbejde med lokale
interessenter.
Der bør i vådområdeindsatsen løsnes op i forhold til krav om ”naturlig hydrologi”. I oplandet til Limfjorden er
der store flade arealer, hvor dette krav gør det vanskeligt at gennemføre ellers oplagte vådområdeprojekter.

Stenrev
Der planlægges etableret et stenrev i et fjordområde, hvor revet kan indgå i et fuldskala 5-årigt projekt til
dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt og samtidig bidrage til opfyldelsen af Natura 2000forpligtigelserne.
Indsatsen i Limfjordsoplandet er så stor, at alle virkemidler bør være i spil også stenrev, som jo er et
virkemiddel, der ikke nødvendigvis har effekt i alle dele af landet. Der er nu gennemført et forprojekt vedr.
genetablering af spredte stenrev i de centrale dele af Limfjorden. Limfjordsrådet har været tovholder i
samarbejde med DCE, DHI m.fl. og projektet har været finansieret af Naturstyrelsen. Det har været et meget
positivt samarbejde og resultatet peger entydigt på, at der bør etableres et fuldskala stenrevspilotprojekt i
Løgstør Bredning.
Dette vil, som vi ser det, også give god synergi med Natura 2000 indsatsen og biodiversitetsforpligtelserne.
Netop naturtypen stenrev har været kraftigt under pres i Limfjorden. Det er oplagt, at et hovedprojekt nu
iværksættes i Løgstør Bredning, så vi kan komme videre med at udbygge erfaringerne på dette område. Med
henblik på at fastholde den lokale forankring m.v. er det også oplagt, at Limfjordsrådet forsætter i rollen som
tovholder i næste fase i projektet.

Behovet for flere virkemidler
En række virkemidler er tilsyneladende ikke taget i anvendelse i anden generations vandområdeplaner. Som
nævnt er den foreslåede indsats i oplandet til Limfjorden så stor, at der skal være mange godkendte
virkemidler i spil og en tilsvarende økonomisk ramme. Det er ikke nok, at der i ”Bekendtgørelse om
indsatsprogrammer” § 5 gives mulighed for, at kommunerne kan gennemføre andre foranstaltninger, når der
ikke samtidig laves støtteordninger, der kan finansiere dem. Blandt mange virkemidler, der ikke er nævnt
fremhæves 2 konkrete eksempler på henholdsvis et afklaret virkemiddel og et der er undervejs:
Afklarede virkemidler – Eksempelvis kompensationsopdræt af muslinger
Limfjordsrådet har med stor interesse fulgt og støttet forsøg i Skive Fjord til afklaring af virkemidlet
”kompensationsopdræt af muslinger”. Virkemidlet er nu afklaret og indgår i DCA’s virkemiddelrapport1. Det
er ikke et virkemiddel, der kan anvendes alle steder, men i forhold til Limfjorden vil det kunne anvendes som
et rigtig godt og meget omkostningseffektivt virkemiddel, der udover kvælstof også fjerner fosfor.
Usikkerheden på de positive miljøeffekter m.v. af dette virkemiddel er ”lille” i Skive Fjord og ”middel” for
øvrigt egnede fjordområder.
Det er for Limfjordsrådet vigtigt, at der tænkes i helheder og at tiltagene i vandområdeplanerne i videst
muligt omfang bliver værdiskabende. Netop kompensationsopdrættede muslinger har et potentiale som
1

Eriksen, J.; Nordemann Jensen, P.; Jacobsen, B.H. (DCA rapport nr. 053, december 2014): Virkemidler til realisering af 2.
generations vandplaner og målrettet arealregulering
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dyrefoder (eksempelvis økologisk kyllingefoder). Dette erhvervspotentiale skal afklares nærmere. DCA skriver
i virkemiddelkataloget, at der hvis muslingerne kan afsættes til dyrefoder, måske vil kunne opnås ”breakeven”, hvor virkemidlet i princippet vil betale sig selv. Hvorom alting er, så er miljøeffekten af dette
omkostningseffektive virkemiddel beskrevet/afklaret, så det er i betragtning af erhvervspotentialet meget
uforståeligt, at det ikke indgår i anden generations vandområdeplaner.
Et andet oplagt virkemiddel at tage i anvendelse er ”Konstruerede minivådområder med overfladestrømning
målretttet drænvand.
Virkemidler der ikke er færdigundersøgt – Eksempelvis konstruerede minivådområder med
filtermatrice målrettet drænvand
Eksisterende resultater demonstrerer, at minivådområder med filtermatrice har et stort potentiale som
virkemiddel til reduktion af næringsstoftransport via dræn. Resultaterne viser dog et behov for at udvikle og
optimere minivådområder med filtermatrice i forhold til:




Håndtering af store hydrauliske belastninger
Viden omkring filtermatricers levetid som funktion af belastning,
Optimering af anlæg med henblik på at reducere methaneemission samt lugtgener.

Limfjordsrådet mener, at eksperternes anbefalinger vedr. afklaring af lovende virkemidler skal følges straks,
så vi får flest mulige virkemidler til rådighed hurtigt. Der skal sikres progression og udvikling på området, ved
at der etableres et antal pilotprojekter, der i det konkrete tilfælde dækker en bred variation i hydraulisk
belastning og med det formål at sikre vidensopbygning og optimering af virkemidlet i forhold til de nævnte
udfordringer. Så snart vidensopbygningen er på plads og virkemidlet kan godkendes, skal det kunne tages i
anvendelse. En sådan tilgang bør fremgå af vandplanen.
Limfjordsrådet vil gerne inddrages yderligere i dialog om valg og afklaring af virkemidler.

Søer - Viden
Limfjordsrådet bemærker, at det i forslag til vandområdeplanen er vurderet, at 322 ud af 595 søer i
Vandområdedistrikt Jylland og Fyn ikke opfylder miljømålet i 2021. Mest anvendte begrundelse for
tidsfristforlængelse er uforholdsmæssigt store omkostninger og manglende viden om påvirkning og indsats.
Limfjordsrådet har i forbindelse med tidligere høringer af vandplan 1 med flere bemærket, at Rådet ikke
finder det sandsynliggjort, at den søovervågning, der gennemføres i overvågningsprogrammet er tilstrækkelig
til at skaffe den nødvendige viden, som grundlag for fastlæggelse af indsatsbehov for målopfyldelse til 2.
generations vandområdeplan. Dette har desværre vist sig at være rigtigt. En stor del af søindsatsen er således
udskudt til 3. og sidste generations vandområdeplaner. Limfjordsrådet opfordrer til at søovervågningen
opprioriteres både i forhold til antallet af overvågede søer, frekvensen af søovervågningen samt stofbalancen
for søerne således, at der opbygges den nødvendige viden til implementering af den mest
omkostningseffektive indsats for opfyldelse af søernes målsætning.
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Virkemidler anvendt til søindsatser
Der er i planforslaget ikke lagt op til restaurering af søer i oplandet til Limfjorden. Tilførslen af fosfor til søerne
skal her reduceres gennem nye fosforvådområder og fortsat opkøb af ældre dambrug, spildevandsindsats m.v.
Det fremgår af forslaget, at der endnu ikke er taget beslutning om den konkrete placering af virkemidlerne
fosfor-vådområder og opkøb af dambrug.
Fosforvådområder
Erfaringerne med fosforådale har været meget blandet. Der var i 1. generations vandplaner rigtig mange
steder lagt op til etablering af fosforvådområder, hvor de fysiske forhold langt fra var til etablering af
sådanne. Limfjordsrådet finder derfor, at det bør være lokalt i kommunerne og koordineret i
Vandoplandsstyregrupperne, at der identificeres, hvilke oplande til belastede søer, fosforvådområderne mest
hensigtsmæssigt skal/kan placeres i ud fra den overordnede ramme defineret af Naturstyrelsen.
Det bemærkes endvidere, at Naturstyrelsens pejlemærke for omkostningseffektivitet i fosforvådområder i
første generations vandplaner var sat urealistisk lavt (2.842 kr. / kg P) – Der skal afsættes væsentlig flere
penge til etablering af fosforvådområder.
Identificering af nye virkemidler til fosforindsatsen
Der afsættes midler til yderligere forskning i og dokumentation af nye virkemidler. Limfjordsrådet er enig i, at
fosforindsatsen generelt er udfordret af en mangel på omkostningseffektive virkemidler og alternativer skal
afklares. Det kunne være minivådområder og fosforfældningssøer i forbindelse med grøfter, hvor dette ikke
medfører problemer i forhold til fiskevandring m.m. Kommunerne er gerne behjælpelige med at udarbejde
forundersøgelser – også for alternative løsningsforslag.

Vandløb
Vandløbsindsatser
Limfjordsrådet finder det positivt, at det er kommunernes forslag til indsatser, der er lagt til grund for det
endelige indsatsprogram (vandløb, fysisk påvirkning).

Overvågning af vandløb
Af vandrammedirektivet fremgår, at Naturstyrelsen etablerer et overvågningsnet for vandforekomster og
fastsætter programmer for overvågning.
Limfjordsrådet finder det vigtigt, at overvågningen i vandløb foretages med basis i en repræsentativ
udvælgelse af prøvetagningsstationer i de enkelte vandområder. Limfjordsrådet har konstateret, at der er
ukendt tilstand i mange vandløb og at der specielt mangler rigtig mange data for kvalitetselementerne fisk og
vandplanter. Disse data bør fremskaffes via en tilstrækkelig overvågning allerede nu, da der ellers vil være
mangel på data i den næste vandområdeplan også.

Vandløb og vandindvinding
Rapporten ”Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand” er fremover tænkt brugt
som grundlag for vurderingen af grundvandsindvindingens påvirkning af vandløbs økologiske tilstand.
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Rapporten ser godt nok ud til at inddrage alle de biologiske kvalitetselementer fra vandløb. I lyset af
ovenstående mangel på data kan der dog være tvivl om, rapporten er et tilstrækkeligt redskab , der kan sikre
en rationel sagsbehanling i kommunerne i forhold til at sikre god økologisk tilstand i vandløbene. I lyset af det
store antal indvindingstilladelser, som skal behandles i den kommende periode, opfordrer Limfjordsrådet til at
kvalitetssikre grundlaget for denne effektvurdering af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstande.
Der er endvidere behov for hurtigst muligt at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af disse
indvindingstilladelser. Kommunerne skal behandle alle udløbne indvindingstilladelser til
grundvandsindvinding senest et år efter, at den første kommunale vandhandleplan er vedtaget. Udfordringen
er, at en række af tilladelserne i henhold til lovgivningen umiddelbart har en løbetid på op til 30 år.

Miljøfremmede stoffer
Ligesom i 1. generations vandplaner er konklusionen for Miljøfremmede stoffer, at der mangler viden. Det
fremgår af forslaget, at der foreligger overvågningsdata, der gør det muligt at vurdere den kemiske og
økologiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer på 156,8 km vandløb, 27 søer og 51 kystområder
indenfor hele vandområdedistrikt Jylland og Fyn.
Limfjordsrådet har i tidligere høring af blandt andre vandplan 1 bemærket, at Rådet ikke finder det
sandsynliggjort, at overvågningsprogrammet er tilstrækkelig til at skaffe den nødvendige viden, som
grundlag for fastlæggelse af indsatsbehov for målopfyldelse til 2. generations vandområdeplan. Dette har
desværre vist sig at være rigtigt. En stor del (~hele) indsatsen i forhold til miljøfremmede stoffer er således
udskudt til 3. og sidste generations vandområdeplaner. Limfjordsrådet opfordrer til, at overvågningen også
her opprioriteres så tilstanden bliver kendt.

Klimaforandringer og vandområder
Det fremgår af forslag til Vandområdeplan2015-2021, at der nu er udarbejdet en rapport, der for henholdsvis
vandløb, søer og kystvande fremskriver, hvorledes vandrammedirektivets biologiske kvalitetselementer påvirkes
af Klimaforandringerne. Rapporten fastslår, at klimaforandringerne allerede nu påvirker de økologiske
kvalitetselementer, men der påvises ikke konkrete handlinger. En væsentlig konklusion er dog, at der samtidig er
væsentlige ”huller” i vidensgrundlaget, som skal udfyldes, inden det er muligt mere præcist at beskrive
klimaforandringernes direkte virkning etc. Ifølge forslaget vil ”Naturstyrelsen på den baggrund i løbet af
planperioden 2015-2021 overveje, hvordan yderligere viden kan tilvejebringes frem mod næste planperiode”.
Limfjordsrådet opfordrer Naturstyrelsen til ikke bare ”at overveje”, hvordan viden kan tilvejebringes, men
sikre at denne viden tilvejebringes så klimaforandringer hurtigst muligt kan tænkes sammen med
vandområdeplanerne.

Thyborøn Kanal
Limfjordsrådet minder om, at helhedstankegang er vigtig i opgaveløsningen. Miljøministeren har tidligere
forsikret Limfjordsrådet om, at der vil blive fokuseret på at løse udfordringerne omkring Thyborøn Kanal og
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den vestlige Limfjord i relation til klimaforandringerne på en måde, der samtidigt kan bidrage til god
økologisk tilstand i Limfjorden.

Med venlig hilsen

Jens Lauritzen
Formand for Limfjordsrådet

Jens Chr. Golding
Næstformand for Limfjordsrådet
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Indkomne bemærkninger
1. DN Frederikshavn/ Læsø
Dok. nr. 150889
DN Frederikshavn Læsø henviser til, at de
forud for det aktuelle lokalplanforslag
appellerede til Plan- og Miljøudvalget om
ikke at igangsætte lokalplanudarbejdelsen.
Foreningen ser med stor bekymring på de
forskellige planlægningsmæssige initiativer i
Skagenområdet, som inddrager
naturbeskyttede arealer til bebyggelse.
I en tid, hvor der er fokus på det store pres
på landets resterende natur, især §3
områder, bør kommunen værne om disse
steder i stedet for at sælge ud af dem til
formål, der ikke er absolut nødvendige.
Foreningen mener ikke, der er reelt behov
for flere hoteller i Skagen, hvilket fremgår af
en række tidligere sager i Skagen, hvor
hoteldriften er ophævet og at der samtidig er
givet tilladelse til at udvide Hotel Skagen
Strand med 400 sengepladser, Color Hotel
med 500 pladser og Kokholm og Hjorts hotel
med 236 sengepladser.
DN efterlyser en rummelighedsanalyse, der
dokumenterer udnyttelsen af den
eksisterende hotelvirksomhed.
Foreningen har besigtiget det aktuelle
lokalplanområde og konstateret, at
lokalplanforslagets to delområder begge er
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som
klithede. Der refereres til en række fundne
og navngivne plantearter, der alle hører til §3
habitattyper.
Foreningen finder det bemærkelsesværdigt,
at der ikke er blevet noteret invasive arter
inden for delområde A (det område der i
forslaget kan bebygges). Vegetationen inden
for delområde A adskiller sig ikke
nævneværdigt fra den habitattype, som
dominerer i delområde B (det område der
ikke må bebygges). En væsentlig forskel på
de to delområder er, at en
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Fagcentrets bemærkninger

Ad 1. Frederikshavn Kommunes naturmyndighed
gav i 2010, blandt andet med henvisning til at det
pågældende delområde A ikke kunne betragtes
som oprindelig klithede, dispensation fra
naturbeskyttelseslovens §3 til opførelse af byggeri i
henhold til den gældende lokalplan.
Denne dispensation blev imidlertid omgjort af
Natur- og Miljøklagenævnet.
I forhold til den gældende lokalplan vil der efter den
nye lokalplan ikke være mulighed for opførelse af
boligbyggeri i området.
Fagcenteret har, i modsætning til DN, vurderet at
der ikke er tale om oprindelig klithede, og at der
fortsat vil være væsentlige sammenhængende
arealer, der efter lokalplanens bestemmelser skal
opretholdes som natur i form af klithede.
Fagcenteret vurderer fortsat, at der kan meddeles
en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.
Det foreslås, at en ny dispensation suppleres med
et vilkår om udlæg af erstatningsnatur i mindst
dobbelt størrelse i et nærliggende naboareal. Dette
område er omfattet af en landzonelokalplan, hvor
området er udlagt til minkavl. Minkavlen i området
er igennem de senere år helt afviklet og
bebyggelsen stort set fjernet.
Det er fagcenterets vurdering, at en dispensation,
der er bygget på udlæg af erstatningsnatur i
dobbelt størrelse, vil stå stærkere end den
dispensation, der tidligere er givet. Argumentet er,
man herved opnår større sammenhængende
naturarealer, større sammenhæng med naturen
mod øst, og at den ny bebyggelse holdes samlet i
forhold til den eksisterende og planlagte
bebyggelse på Skagen Nordstrand.

17. april 2015

fugtighedskrævende art som Mose-Bølle
forekommer inden for delområde B helt ind
til grænseområdet imellem de to delområder.
Delområde A, bortset fra et mindre, stærkt
forstyrret parti i den sydligste del af området,
er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3.
I alt har der kunnet påvises 40 arter af
karplanter alene i delomåde A.
Foreningen henviser i øvrigt til, at den
dispensation til bebyggelse, der blev givet i
henhold til den gældende lokalplan, blev
påklaget Natur- og Miljøklagenævnet, der
ikke fandt grundlag for at give dispensation
fra naturbeskyttelseslovens §3 med henblik
på at realisere lokalplanen .
DN mener, om lokalplanen skal omfatte
hotel/erhverv eller boliger, gør det lige
meningsløst at inddrage beskyttet natur, når
der ikke er behov derfor. En eventuel senere
§3 dispensation vil blive påklaget af DN.

2. Peter Danielsen, Strandklit. Nabo til
lokalplanområdet
Dok.nr. 193006
Peter Danielsen gør indsigelse imod
vejindføringen til hotelprojektet. Peter
Danielsen mener ikke det kan passe, at en
sådan trafikeret vej med både trafik af
gæster og varer skal gå lige fordi deres hus,
endda er vejen udlagt på deres ejendom.
Peter Danielsen foreslår i stedet en indkørsel
til hotelområdet placeret længere mod øst.
Peter Danielsen gør også indsigelse mod det
udlagte byggefelt i lokalplanforslaget, der
giver mulighed for, at der 20 meter fra deres
hus er planlagt et byggeri med 10 meters
højde. Det vil blive som at bo i en baggård
midt i København. Peter Danielsen foreslår
at byggefeltet rykkes 75 meter mod øst.
Peter Danielsen fremfører, at havde de vidst,
at der ville blive bygget på den foreslåede
placering, ville de have bygget deres hus et
andet sted.
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Center for Teknik og Miljø indstiller:
- at bemærkningen ikke giver anledning til
ændringer i lokalplanforslaget.
- at der i forbindelse med den efterfølgende
dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3
udlægges erstatningsnatur i dobbelt størrelse.

Ad 2.
Vejadgangen til området er ikke ændret i forhold til
den gældende lokalplan. Det samme gælder det
udlagte byggefelt, der ligeledes har samme
udstrækning og placering i lokalplanforslaget, som i
den gældende lokalplan.
Det skal bemærkes, at lokalplanen var vedtaget før
Peter Danielsen erhvervede sin grund og opførte
sit hus.
Forskellen mellem lokalplanforslaget og den
gældende lokalplan omhandler udelukkende
områdets anvendelse, hvor den gældende
lokalplan giver mulighed for at opføre
helårsbeboelse, er denne mulighed fjernet i
lokalplanforslaget.
Øvrige bestemmelser er i det store og hele
identiske.
Det vurderes ikke, at være mulighed for at flytte
vejadgangen til området, ligesom det heller ikke
ses mulighed for at flytte byggefeltet mod øst, idet
byggefeltet i så fald vil komme til at ligge uden for
lokalplanområdet.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
- at bemærkningen ikke giver anledning til
ændringer i lokalplanforslaget.
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3. Grundejerforeningen Skagen
Nordstrand, v/ Jørgen Løye
Dok. nr. 193009

Ad 3.
Se Ad. 2.

Grundejerforeningen oplyser, at da de
erhvervede deres huse, blev de informeret
om, at der var planer om at bygge et hotel
øst for Strandklit, hvorfor lokalplanforslaget
ikke kommer helt bag på foreningen.
Hotellets placering er dog så tæt på de
opførte huse inden for Skagen Nordstrands
område, at det giver nogle grundejere grund
til indsigelse.
Der gøres ligeledes indsigelse mod, at selve
indkørslen til hotelområdet foreslås, at
foregå ad Strandklits smalle grusveje, hvor
nogle huse kun er placeret få meter fra
vejen.
Det påpeges, at et hotel har en daglig strøm
af biler fra gæster og personale, vare- og
lastbiler, tunge turistbusser samt tunge
køretøjer i anlægsperioden.
Foreningen foreslår i stedet, at man fandt en
anden vejføring, så man kom til
hotelområdet fra øst, og at bebyggelsen i det
hele taget blev rykket et stykke mod nordøst.
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Center for Teknik og Miljø indstiller:
- at bemærkningen ikke giver anledning til
ændringer i lokalplanforslaget.
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at opføre erhvervsbebyggelse på et areal ved Strandklit ved Skagen Nordstrand. Bebyggelsen opføres på den sydlige halvdel af lokalplanområdet. Den nordlige del af lokalplanområdet friholdes for byggeri og agtes bibeholdt som naturområde
(klithede).
Lokalplanforslaget har været fremlagt i peioden fra den 30. juni til den 25.
august 2014. Der er ikke foretaget ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan i forhold til det offentliggjorte forslag.
Lokalplanen kan erhverves i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk
Henvendelser vedrørende lokalplanen kan rettes til Center for Teknik og
Miljø, eller på emailadressen: tf@frederikshavn.dk
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages
endeligt af Byrådet.

Vedtagelse
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Turisme og oplevelsesområdet er en væsentlig del af Frederikshavn Kommunes erhvervsudvikling og indgår som et af de fire vækstspor som Frederikshavn Byråd i særlig grad ønsker at prioritere i den samlede erhvervsudvikling. Turismeerhvervet har altid haft stor betydning for Frederikshavn
Kommune. Med 23 % af alle turistovernatninger i Region Nordjylland er
kommunen en af de store turistdestinationer i regionen.

NORD

rv
Butte

ej

Strandklit

Minkvej

d
Fladen Grun

Oversigtskort

Turisterhvervet står dog overfor meget store udfordringer for at kunne fastholde den væsentlige betydning, som det har i dag. Antallet af overnatninger er faldet de senere år og øget national og international konkurrence
inden for turistområdet kræver en mere sammenhængende, målrettet og
professionel indsats i udviklingen af nye tilbud til turister.
Byrådet er derfor meget bevidst om at sikre turisterhvervet gode udviklingsmuligheder. I særlig grad er byrådet fokuseret på at udvikle helårsturisme, så turisme bliver et bæredygtigt erhverv for både virksomheder og
arbejdskraft. For Skagenområdet er den overordnede udfordring at skabe
vækst både i og udenfor feriesæsonen. Helårsturismen er i fokus.
Overnatningstilbud i Skagen er i konkurrence med tilbud i hele Europa og
der tilstræbes derfor en større mangfoldighed og en høj kvalitet i overnatningstilbuddene - en ”overnatningsudvikling” - snarere end blot en forøgelse af antallet af sengepladser. Nye ferieformer og turismefaciliteter tæt
på havet, med nem adgang til og udsigt over vandet kan skabe grobund for
udvidelse af og øget indtjening ikke kun i feriemånederne.

Beliggenhedsplan - vejledende

Den daværende Skagen Kommune har tilbage i 2006 godkendt en Helhedsplan for Skagen Nordstrand. Helhedsplanen giver mulighed for udvikling af
området til boligformål og til en række forskellige erhverv bl.a. erhvervsmæssig overnatning. Nye hotelfaciliteter på Skagen Nordstrand med en beliggenhed tæt på Skagerrakkysten kan skabe rammerne om den tilstræbte
udvikling i overnatningstilbuddene.
I Skagen er der i dag ikke noget hotel, der kan tilbyde gæsterne havudsigt og kystnær beliggenhed. Privat bygherre har nu ønske om at opføre ny
hotelbebyggelse og har som ide og forbillede at genskabe ”Skagen Badehotel” på Skagen Nordstrand. Dette gamle unikke badehotel blev opført i
1898 yderst i klitterne ved Grenen. Desværre blev hotellet ramt af en altødelæggende brand i 1938 og hotellet blev lukket og genopførelse opgivet i
1943. Der har gennem årene været igangsat initiativer for at genopføre et
nyt hotel med ”Skagen Badehotel” som forbillede. Med vedtagelse af fredningen af Skagen Gren, er dette ikke længere muligt. Derfor opstår ideen
om at realisere et hotelkompleks med det gamle badehotel som forbillede
anden steds.
Et hotelprojekt, der er helt i overensstemmelse med den af Frederikshavn
Byråd i 2011 godkendte Turismeredegørelse.

Badehotel - facadeskitse

Baggrund for lokalplanen er konkret et ønske om at kunne opføre ny bebyggelse op til 5.500 m2 til hotellhotellejligheder med tilhørende faciliteter,
liberalt erhverv, offentlig- og privat service, uddannelse mv.
9
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Skagen ud mod Skagen
Nordstrand og med vejadgang til Strandklit. Området afgrænses mod nord
og øst af klithede, mod vest af fællesareal ind mod udstykningen Skagen
Nordstrand og grænser mod syd ud til et areal, der er planlagt til boligområde.
Lokalplanområdet udgør et areal på 2,2 ha og ligger i dag i byzone.
Lokalplanområdet er en del af et tidligere erhvervsområde med minkfarme,
men den tidligere erhvervsbebyggelse er ryddet.

Lokalplanens indhold

Illustration - vejledende

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der gives mulighed for, at etablere bebyggelse med samlet op til 5.500 m2 til hotellejligheder/hotel, liberale
erhverv, offentlig og privat service, uddannnelse mv. Bebyggelsen koncenteres på lokalplanområdets sydlige halvdel, mens den nordlige halvdel helt
friholdes for byggeri og istedet bibeholdes som naturområde (klithede).
Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager og maks. 10,5 m, og med sadeltag med en taghældning på 25 - 50 grader, dog kan carporte o.lign. udføres
med flade tage. For lokalplanområdet gælder en maks. bebyggelsesprocent
på 25 for området som helhed. Bebyggelsens bredde må maks. være 10,5 m.
Området er i forvejen sikret vejadgang til Strandklit, der er en 8 m bred privat fællesvej. Parkering etableres hovedsageligt som fælles parkering.

Illustration - vejledende

I lokalplanen fastsættes det, at facaderne hovedsageligt skal fremstå i træ.
Desuden kan der i kombination med træ anvendes pudset/vandskuret facade, i afdæmpede jordfarver samt hvid og sort. Tage skal udføres med rødt
tegl, grå/sort skifer eller sort tagpap.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende
på vedvarende energi. Beslutningen omfatter et geografisk område omkring Frederikshavn by, men det betyder ikke, at det ikke også kan være
hensigtsmæssigt og ønskeligt, at der i den øvrige del af kommunen tages
initiativer, der trækker i samme retning. Byrådet ønsker således generelt at
støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette
er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse
og tilstræbelse til anvendelse af bæredygtige byggematerialer.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens hovedstruktur
Rammeområdet er beliggende mellem bebyggelsen Skagen Nordstrand og
Buttervej. Området er en del af et tidligere erhvervsområde med minkavl.
Området indgår som en del af det samlede projekt Skagen Nordstrand,
som oprindeligt var omfattet af kommuneplan 2005 for daværende Skagen Kommune, i forbindelse med hvilken de planlægningsmæssige begrundelser for helhedsplanen af den nordlige del af Skagen er vurderet,
herunder forudsætningerne for planlægning af området som omfattet af
nærværende lokalplan SKA.E.06.01.01 og kommuneplantillæg 09.75.
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Det er hensigten, at hele området med tiden kan ændres til boligområde
og område til lettere erhverv, herunder hotelvirksomhed, i balance med
den beskyttede natur. For hotelvirksomhed gælder, at der alene er tale
om hotel med receptions- og restaurationsfaciliteter i overensstemmelse
med hotel- og restaurationslovgivningen og ikke en ferieby eller et feriecenter med dertil knyttede fariefaciliteter.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanforslaget var ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan for Frederikshavn Kommune. Lokalplanområdet omfatter en
del af rammeområde SKA.BE.06.01 i kommuneplanen.
Der er derfor som konsekvens af uoverensstemmelsen udarbejdet et tillæg
til kommuneplanen. Tillægget har lværet edsaget loklaplanforslaget i offentlighedsfasen. Tillægget er, i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, vedtaget af Frederikshavn Byråd, hvorved der er skabt
overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget og den planlagte anvendelse er ikke vurderet, at ville påvirke
miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering
af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at
der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen der ligger ud til kysten. Det er er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
For bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke
kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen
afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse
i området, skal der gives en begrundelse herfor jf. Planlovens § 16 stk.4.
Lokalplanen muliggør bebyggelse i maks. 3 etager og i op til 10,5 m i forhold til et niveauplan. Der er udfærdiget en visualisering, se bilag D. Set
fra stranden og landværts er bebyggelsen ikke synlig pga. høje klitformationer mellem stranden og lokalplanområdet. Visualiseringen er derfor
udfærdiget så man ser bebyggelsen fra klitterne og landværts.
På visualiseringen (bilag D) ses bebyggelsen Skagen Nordstrand til højre i
billedet og fremtidig erhvervsbebyggelse til venstre i billedet. Bebyggelsen Skagen Nordstrand er under opførelse, og er på visualiseringen vist
som den vil fremtræde, når området er fuldt udbygget. Skagen Nordstrand bebyggelsen opføres i op til 10,5 m og erhvervsbebyggelsen til venstre i billedet kan opføres i op til 12 m. Den ny bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i op til 10,5 m og vil derfor harmonere med de
øvrige bebyggelser i området. Sammenholdt med, at bebyggelsen også i
arkitektur, materialer og farver tilpasses den øvrige bebyggelse i området
vurderes det, at ny bebyggelse i op til 10,5 m ikke vil få væsentlig indflydelse på kystmiljøet.
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Naturbeskyttelse
Helhedsplanen for Skagen Nordstrand indeholder større beskyttede naturområder primært i form af klithede beliggende i helhedsplanens nordlige del. Lokalplanen er 2. etape i gennemførelse af netop denne helhedsplan. Hovedparten af lokalplanens område er udpeget som beskyttet hede
og en mindre del som beskyttet overdrev efter naturbeskyttelseslovens §
3 jf. kortbilag C.
Som udgangspunkt må naturtilstanden indenfor et beskyttet område ikke
påføres ændringer af nogen art. Både Nordjyllands Amt og Frederikshavn
Kommune har tidligere vurderet, at naturværdierne er størst på arealerne
i den nordlige del af lokalplanområdet. Arealerne her (lokalplanens delområde B) er uforstyrret klithede, som sikres bevaret med lokalplanen.
Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune har desuden vurderet, at
der ville kunne meddeles dispensation til bebyggelse i det sydlige område
(planens delolmåde A), idet dette område ikke er oprindelig klithede, men
kun hjelme og græsser.
I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanens etape 1- boligdelen
meddelte Nordjyllands Amt dispensation til bebyggelse af dele af kIitheden. En dispensation, der senere blev stadfæstet afNaturklagenævnet.
Realisering af lokalplanen - 2. etape af helhedsplanen, forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Selve §3-tilladelsen vil dog først
kunne gives i forbindelse med et konkret projekt.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende uden for det område, der ifølge varmeplanlægningen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der er derfor
ikke noget krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes Frederikshavn Vand A/S i henhold til Frederikshavn
Kommunes Vandforsyningsplan 2009-2019.
Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan for
Skagen By. Lokalplanområdet er indarbejdet i den kommende revision af
Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet vil få tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I revisionen af spildevandplanen er området udlagt som separatkloakeret, hermed menes, at regnog spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem.
Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 30 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at
der indenfor en nærmere fastsat afstand på ikke må bygges, foretages
beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes
langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn
12
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Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, driftssamt reparationsarbejder.
Det kan desuden blive nødvendigt at etablere en offentlig pumpestation
i området. Der skal reserveres et areal på 50 m2 til pumpestationen, ved
adgangsvejen i lokalplanområdet sydlige grænse.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Bygningsreglementets krav om støjniveauet, som skal overholdes inden
døre, når vinduerne er lukkede, er 33 dB for trafik.
Lokalisering af virksomheder
I lokalplanområdet kan der kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-2, der er virksomheder, der sædvanligvis kan etableres inden for
områder, uden det giver anledning til en negativ påvirkning af omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Veje
Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Strandklit via Fladen Grund. De nævnte
veje er reguleret jf. lov om private fællesveje.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld
tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid
gældende DS-standard.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
13
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Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
Lokalplan SKA.BE.06.01.01.
Følgende servitutter aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
Matr.nr. 345, Skagen Markjorder
Tinglyst: 28.08.1973
Titel: Bebyggelse, benyttelse m.v.
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune
Matr.nr. 261n, Skagen Markjorder
Tinglyst: 16.09.1996
Titel: Grundejerforening m.v.
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 . med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 stk. 2.1.
nævnte område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre,
1.1 	at området kan anvendes til erhverv med bolig til brug for indehaver, bestyrer, portner eller lignende,
1.2 	at bebyggelsen i arkitektur, materiale og farve udformes således,
at den tilpasses landskabet og de omkringliggende bebyggelser,
1.3 	at friarealerne tilpasses områdets karakter og landskabelige kvaliteter.
1.4	
at den nordlige halvdel af lokalplanområdet friholdes for enhver
form for bebyggelse og fremtidigt sikres som naturområde (klithede).

2. Område og zonestatus
2.1 	Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter
del af matr.nre. 261i, 261n og 345, Skagen Markjorder, med et areal på 21.497 m2, samt alle parceller der efter planens godkendelse
udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2
Opdeling i delområder
	Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på kortbilag B.
2.3
Zoneforhold
	Området ligger i byzone.

3. Områdets anvendelse
3.1 	Anvendelse, delområde A
• Erhverv inkl. evt. bolig		
• kontorer
• Hotellejligheder/hotel/restaurant*
• service
• Undervisning				• kulturelle formål
• Naturområde (klithede)#
	* Hotellejligheder/hotel skal drives i henhold til bestemmelserne i
hotel- og restaurationslovgivningen
# Arealerne mellem og omkring bebyggelsen bibeholdes som
hede, og det tidligere bebyggede areal (pelsdyrfarm) genskabes
som natur og indgår som en del af udlagt fællesareal.
	Hvis en del af byggefeltet ikke bebygges, kan den del i stedet an15
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vendes til parkering, ophold o.lign.
	Anvendelse, delområde B
• Naturområde (klithede)
3.2
Bebyggelsestæthed, delområde A.
	Indenfor delområde A må der i alt maks. opføres 5.500 m2 bebyggelse.
3.3
Bebyggelse, delområde A og B.
	Bebyggelsen i delområde A kan indrettes med en anvendelse som
angivet i pkt. 3.1. Inden for delområde B må der ikke opføres nogen form for bebyggelse.
3.4 	Nyt byggeri skal opføres som minimum Energiklasse 2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser.

4. Udstykning
4.1

Udstykning, delområde A.
Ingen bestemmelser om grundstørrelser.

4.2

Udstykning, delområde B.
Området må ikke udstykkes yderligere.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1
Byggefelter
	Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, der er angivet
på kortbilag B og i princippet som vist på skitserne på side 9 og 10
i redegørelsen.
5.2
Afstand til naboskel
	Facade og gavl på ny bebyggelse må, uanset bebyggelsens højde, placeres min. 0,5 m fra naboskel, som vist på kortbilag B og i
princippet som vist på vejledende beliggenhedsplan på side 9 lokalplanen erstatter de normale regler herom i bygningslovgivningen*.
* Der skal tinglyses deklaration om byggeretlige skel.
5.3
Bebyggelsesprocent
	Bebyggelsesprocent maks. 25 for området som helhed. Der kan i
beregning af bebyggelsesprocent medregnes andel af fællesareal,
der fordeles ligefrem proportionalt efter de enkelte ejendommes
størrelser.
5.4
Etager
	Bygninger må maks. opføres i 3 etager.
5.5
Bygningshøjde
	Højde maks. 10,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene,
antenner og lignende er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
Gulvkoten må ikke overstige kote 3.98 DVR90.
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Energiklasse 2015 (for boliger,
kollegier, hotellerm.m. ) har et
lavere energiforbrug end det
forbrug Bygningsreglementet
(BR10) stiller krav om. Energirammen for byggeriet må maksimalt være: 30 + 1000/A kWh/
m2 pr. år, hvor A = det opvarmede etageareal.
For Energiklasse 2015 (for kontorer, erhvervsbyggeri mm.) gælder, at den maksimale energiramme for byggeriet må være:
41 + 1000/A kWh/m2 pr. år, hvor
A = det opvarmede etageareal.
Det handler også om, at nedbringe byggeriets samlede CO2
belastning, hvorfor det er vigtigt at have fokus på bygningernes samlede energiforbrug
til el og varme.

De anførte krav om lavenergibebyggelse drejer sig ikke kun
om isolering af klimaskærm og
solfangere på taget. Det handler
også overordnet om bygningernes placering og om rummenes
organisering i forhold til verdenshjørnerne, således at dagslyset udnyttes optimalt og den
naturlige ventilation fremmes
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5.6

Bygningsbredde
Bredde maks. 10,5 m.

5.7

Bygningsfremspring
(
Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må
fremrykkes 2,0 m fra facadebyggelinien).

5.8
Trappe- og elevatortårne
	Trappe- og elevatortårne kan placeres uden for de byggefelter der
er angivet på kortbilag B.
5.9
Sekundære bygninger
	Sekundære bygninger som carporte, depotrum o.lign. skal placerres inden for det byggefelt, der er er angivet på kortbilag B.

Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i
Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

Der skal tilstræbes, at bebyggelsen opføres i materialer af høj
kvalitet. Det er vigtigt, at materialerne er bæredygtige, naturrene og sunde.
Der skal hovedsageligt anvendes naturprodukter til udendørs
og indendørs brug, og der skal
vælges materialer, der patinerer
smukt. Traditionelle grundmurede såvel som moderne, teknologiske konstruktionsmetoder
accepteres under forudsætning
af en høj detaljeringsgrad og et
højt kvalitetsniveau. Der lægges
vægt på, at den samlede bebyggelse får en harmonisk udformning.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1
Generelt
	Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.
6.2

Farver
Facader må kun males i jordfarver samt deres blanding med sort
og hvid. Vinduer og døre må males i andre farver.

6.3
Facader
	Facader skal udføres i træ eller mur, der pudses eller vandskures
eller en kombination af disse.
	Sekundære bygninger må også udføres i andre materialer som
stål, zink og aluminium.
6.4
Tagform
	Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning
på mellem 25 og 50 grader. Valmede gavle kan opføres med større hældning, og carporte, depotrum og lignende kan udføres med
flade tage.
6.5
Tagmaterialer
	Tagbeklædningen skal udføres med røde tagsten af tegl, af sort
tagpap på trekantlister eller skifer i grå eller sort. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.
	Glaspartier i tagflader skal udføres som ”atelier” lysindtag eller
rytterlys, med en reflektans på mindre end 15%.
6.6
Kviste
	Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Vinduer i kviste må ikke
være større end øverste fulde etages største vinduer. Kvistflunke skal fremstå af træ, skifer eller glas. Placeres flere kviste på en
tagflade, skal kvistene være ens og placeres harmonisk på tagfladen.
	Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over terræn må ikke etableres.
6.7
Solfangere
	Solfangere må kun opsættes på tage med sort tagpap. De skal
nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for
17
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naboer eller genboer.
	
Skal der opsættes solenergianlæg på taget, bør det ske på tagflader mod syd med en hældning på mellem 45 og 60 grader i forhold til det vandrette plan, det vil sikre anlægget høj effektivitet.
6.8
Skilte
	Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog kan der i forbindelse med erhverv opsættes oplysnings- og orienteringsskilte på
facader, når disse ikke opsættes højere end 3 m, målt fra terræn.
6.9
Vinduer
	Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en
kombination af disse.

7. Ubebyggede arealer
Delområde B
7.1
Naturområde (klithede)
	Eksisterende oprindelig klithede skal henligge uberørt. Den øvrige
del af delområde B skal retableres som klithede og herefter henligge uberørt.
Delområde A
7.2
Faste hegn
	Der må ikke opsættes hegn inden for lokalplanens område bortset
fra afskærmning af terrasser. Hegn omkring terrasser må opsættes
som spolestakitter i sort eller som plankeværker med lodretstillede brædder/lister i mørke jordfarver, ikke højere end 160 cm, målt
fra terræn, jf. § 6.2.
7.3
Terrænregulering, udførelse
	Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg.
Større tilpasninger skal ske med skråninger og støttemure. Dog
kan der etableres nye klitdannelser omkring og mellem bebyggelserne, med en højde på maks. (3,5 m) og parkeringsanlæg kan
nedfældes i terræn med op til 1 m. Større tilpasninger kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune.
7.4
Efterregulering af terræn
	Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelsen, må
gulvkoten ikke overstige 3.98 DVR90.
7.5
Opholdsarealer
	Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 50%
af etagearealet. Opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk eller som terrasser, i princippet som vist på vejledende illustrationsplaner på side 9 og 10.
7.6

Fælles friareal, vedligeholdelse
De fælles friarealer vedligeholdes af grundejerforeningen.

7.7 	Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer
i direkte tilknytning til bebyggelsen.
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De fælles friarealer inden for delområde A skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at
inventar (lamper, bænke, borde,
affaldsstativer, legeredskaber mv.),
belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der
indpasses, ikke generer hinanden.
 er findes mange kvalificerede måD
der at indrette friarealer på. Derfor
stiller lokalplanen ikke krav om, at
det skal ske på en bestemt måde.
Som led i byggesagsbehandlingen
skal bygherren dokumentere, at
friarealerne kan indrettes med de
ønskede funktioner. Dokumentationen skal som hovedregel være
i form af en målfast plantegning,
hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.
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7.8 	Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer
må ikke finde sted.
7.9
Befæstelse af veje, P-pladser og stier
	Veje og P-pladser skal være befæstet med følgende materiale:
grus, græsarmeringssten eller cementfliser.
	Stier skal udføres som trampede stier.

8. Veje, stier og parkering

Med ”i princippet” menes, at vejen
godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den
endelige vejstruktur.

8.1
Veje
	Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Strandklit, i princippet som vist på Kortbilag B.
8.2
Veje
	Der udlægges areal til min. 8,00 m brede vejadgange som vist på
Kortbilag B.
	Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de private fællesveje indenfor lokalplanområdet.
8.3
Stier
	Der udlægges areal til stier i varierende bredder, dog med en min.
bredde på 2,00 m. Stier må kun etableres som trampede stier.
8.4
Parkering
	Der udlægges areal til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og derudover 1,5 p-plads pr. evt. bolig. For hotel, motel m.v. udlægges
areal til 1 p-plads pr. enhed/værelse Herudover 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 publikumslokale (restaurant m.v.). Ved ibrugtagning skal alle p-pladserne være etableret, dog skal der kun være
anlagt 1 p-plads pr. evt. bolig.
8.5	For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparkeringspladser. Den første af disse skal have mål til en kassebil.
8.6	Alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid
gældende DS-standard.

9. Tekniske anlæg
9.1
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
9.2
Tekniske anlæg til områdets forsyning
	Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.
9.3

Øvrige tekniske anlæg
19
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	Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt
6 om bebyggelsens udseende.
9.4
Antenner og paraboler
	Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.
9.5
Opvarmning
	Der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.
9.6

Kloakering
Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter
anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Grundejerforening
10.1
Oprettelse og medlemspligt
	
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for lokalplanenes område.
10.2
Opgaver
	Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lovom
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.
10.3
Vedtægter
	Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
10.4
Oprettelse
	Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det.

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
11.1
Kloakering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen i området er
tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.
11.2
Ubebyggede arealer
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
lokalplanens punkt 7.3 og 7.5.
11.3
Parkering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under lokalplanens punkt 8.4.
11.4
Naturområde - delområde B
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før delområde B er genskabt/
20
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retableret som klithede som anført i lokalplanens punkt 7.1.

12. Ophævelse af lokalplan
12.1 	Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan SKA.E.06.01.01 ophæves lokalplan SKA.BE.06.01.01.

13. Servitutter
13.1
Ophævelse af servitutter
	Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan SKA.E.06.01.01 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 345, Skagen Markjorder
Tinglyst: 28.08.1973
Titel: Bebyggelse, benyttelse m.v.
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune
Matr.nr. 261n, Skagen Markjorder
Tinglyst: 16.09.1996
Titel: Grundejerforening m.v.
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune

14. Tilladelser og dispensationer.
12.1 	Lokalplanens realisering forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

15. Lokalplanens retsvirkninger
15.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg der er indeholdt i planen.
15.2 	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
15.3 	I lokalplanens § 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter
§20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget til udsendelse i offentlig høring af Frederikshavn byråds økonomiudvalg den 18. juni 2014 i henhold til planlovens § 24.
På Byrådets vegne

Birgit S. Hansen				
Michael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Frederikshavn byråds økonomiudvalg
den 20. maj 2015 i henhold til planlovens § 24.
På Byrådets vegne

Birgit S. Hansen				
Michael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør
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Matrikelkort
Lokalplan SKA.E.06.01.01
Erhvervsområde Strandklit
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Kortbilag C
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Offentliggørelse på Frederikshavn Kommunes hjemmeside fredag den 29. maj 2015.
Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.E.06.01.01 og kommuneplantillæg 09.75
Frederikshavn Byråds økonomiudvalg har den 20. maj 2015 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.
Planforslagene omfatter et areal i den nordvestlige del af Skagen øst for Skagen Nordstrand. Området er omfattet af en eksisterende lokalplan.
Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte forslag.
Klagemuligheder
Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. Der kan
ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen. Det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage.
Klage sendes til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn inden 4 uger fra datoen for denne
annonces offentliggørelse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Natur- og Miljøklagenævnet, der opkræver et klagegebyr på 500 kr.
Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.
Her kan du se lokalplanen
Link til pdf-fil med lokalplanen
Lokalplanen kan også ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Bilag: 5.4. Endelig VedtagetStrandklit KPLtillæg.pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 73207/15
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Rammekort

Kommuneplantillæg nr. 09.75
Lokalplanramme for SKA.E.06.01 Strandklit
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Rammeområdenr.:	SKA.E.06.01.
Områdenavn:	Erhvervsområde ved Strandklit.
Overordnet anvendelse:	Erhverv med tilknyttet bolig til brug for indehaver, bestyrer, portner eller
lignende.
Anvendelse:	Erhverv. Der må etableres virksomhed svarende til virksomhedsklasse 12. Liberale erhverv, administration- og kontorvirksomhed, forsknings- og
udannelsesinstitutioner, offentlig og privat service, overnatningsfaciliteter i form af f.eks. hotellejligheder/hotel mv.
	Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.
Nuværende zonestatus:

Byzone.

Fremtidige zonestatus:

Byzone.

Bebyggelsesprocent:	Maks. 25 % for området som helhed.
Etageantal og bygningshøjde:	Maks. 3 etager, maks. 10,5 m.
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Parkering:	Parkering skal etableres på egen grund eller etableres som fælles parkering. Der skal udlægges p-pladser svarende til min. 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal og derudover 1,5 p-plads pr. evt. boligenhed i tilknytning til erhvervet. For hotel, motel m.v. udlægges areal til 1 p-plads pr.
enhed/værelse Herudover 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 publikumslokale
(restaurant m.v.). Ved ibrugtagning skal alle p-pladser til erhverv være
etableret og ved ibrugtagning skal 1 p-plads pr. bolig være etableret.
Udendørs opholdsarealer:

Opholdsarealer skal udgøre mindst 50 % af etagearealet.

Bevaringsværdige bygninger:	En bygning, der er registeret med en bevaringsværdi 1-4 (jf. SAVE registering) må ikke nedrives, ændres eller ombygges uden Byrådets tilladelse.
Bygningsforhold i øvrigt:	Nye bygninger skal opføres som lavenergihuse, Energiklasse 2015, jf. BR10.
	Udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr må
ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.
	Solfangere må ikke opsættes på tegltage.
Grundstørrelse:

Ingen bestemmelser.

Vedtagelsespåtegning
	Kommuneplantillæg nr. 09.75 vedtages endeligt.
Frederikshavn byråds økonomiudvalg, den 20. maj 2015

Birgit S. Hansen				
Michael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør
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Bilag: 6.1. - SKA.B.05.10.02 (PMU05.05.15).pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 77644/15

Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02
Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83
Boligområde ved Guldmajsvej
Bøjlevejen

Guldmajsvej

Cronborgvej

rsvej
Mjølne

j
Moseve
Nedre

April 2015

DDO, Copyright COWI

Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og
Miljø, Frederikshavn Kommune i
samarbejde med Landinspektørfirmaet
LE34. April, 2015.
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for opførelse af åben lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B.05.10.02 til offentlig debat
i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø,
Sune Riis Østergaard på telefon 98 45 62 43 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og
sendes til følgende adresse:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk

vej
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DDO, Copyright Cowi
Her ses lokalplanområdets placering i Skagen.
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren om
opførelse af åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor igangsætning af lokalplanprocedure er nødvendig for at
imødekomme ønsket om opførelse af åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav
boligbebyggelse. Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på
mindst 700 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Bebyggelsesprocenten
må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom og bebyggelsen kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde må
ikke overstige 7.5 m målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og antenner
er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på den interne private fællesvej benævnt A-B-C på kortbilag 2.
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udseende som i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende boligområde øst for lokalplanområdet. Herved søges der sikret en god harmoni i området.

Her ses boligerne øst for lokalplanområdet.

Facader og gavle skal fremstå som pudset eller vandskuret. Garager, carport, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog i stedet udføres som
trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning. Pudsede og
vandskurede facader og gavle skal gives farven hvid, okkergul, oxydrød
eller engelsk rød, mens soklen skal fremstå som cement uden tilsat farve
eller sort. Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding
heraf, herudover kan træværk gives de røde farver inden for jordfarveskalaen.
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 42 og 45 grader. Tage må ikke udføres som helvalm og/eller med udhæng, hverken i gavl eller facade. Tagbeklædningen må kun være røde
vingetegl i normale danske former. Garager, carporte, udhuse og lignende
mindre bygninger kan dog beklædes med sort tagpap i stedet. Der må ikke
opsættes solfangere på tegltage.
9
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Skorstene skal opføres som murede skorstene, der enten males hvid eller
overfladebehandles som bygningens facademur.
Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige bygningssider og den forreste, lodrette flade skal placeres i tagfladens nedersted
halvdel. Den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige
en tredjedel af hver enkelt tagflades længde. Kvistgavle og kvistsider skal
fremtræde med glatte sider.
På de ubebyggede arealer må der ikke ske oplagring uden for bygninger
eller afskærmede arealer. Fritidsbåde, campingvogne, køretøjer over 2500
kg og uindregistrede køretøjer må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Hegn i skel skal være levende hegn.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn og må ikke føres på facader. Udvendige antenner, paraboler og andet
sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.
Herudover indeholder lokalplan bestemmelse om oprettelse af en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 6000 m², er beliggende i byzone i den nordøstlige del af Skagen. Området ligger umiddelbart syd for Bøjlevejen i et
ubebygget område. Ejendommen grænser mod vest og nord op til ubebyggede arealer. Området vest for lokalplanområdet er beskyttet som mose/eng i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. De ubebyggede arealer
nord for lokalplanområdet er op mod Bøjlevejen registeret som hede i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Syd for lokalplanområdet ligger
den offentlige vej Cronborgvej mens området mod øst grænser op til den
private fællesvej Guldmajsvej. Øst for Guldmajsvej ligger et boligområde
med åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet set fra det sydøstlige hjørne ved skæring mellem Cronborgvej og Guldmajsvej.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Kommuneplanens retningslinjer udpeger lokalplanområdet som et naturområde. I naturområder skal hensynet til natur- og landskabsinteressser
varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. Lokalplanområdet grænser op til et areal udpeget som mose, mens der nordvest for
lokalplanområdet ligger et stort areal udpeget som hede.
Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer beliggende i et
område registreret som særligt værdifuldt landskab, hvor byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.
Kommuneplanens retsningslinjer anfører, at skovtilplantning er uønsket
inden for lokalplanområdet. Udpegning er begrundet i et ønske om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier mv. for tilplantning.
Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for støjkonsekvensområdet for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6,
Skagen. Lokalplanområdet ligger ca. 1.2 km fra skydebanen. Arealer beliggende i en afstand af op til 1.5 km fra skydebaner kan afhængig af de
konkrete forhold være berørt af støj, der ligger over de vejlende grænseværdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er
en pistolskydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør.
Der affyres maksimalt 500 skud om året. Støjudsendelsen er begrænset,
både i styrke og omfang, og støjberegninger viser, at støj fra skydebanen
ikke giver anledning til gener i området.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme
SKA.B.05.08 med områdenavn ”Cronborgvej”. Inden for kommuneplanramme SKA.B.05.08 kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener
for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres. Grundstørrelsen skal være minimum 400 m² ekskl. vejarealer.
Kommuneplanrammen fastlægger området som byzone. Dette er dog en
fejl for lokalplanområdet, da arealet aldrig er overført til byzone ved lokalplan. Lokalplanområdet er derfor retteligt beliggende i landzone.
Kommuneplanrammen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i maksimalt 1½ etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 og grundstørrelsen skal være minimum
400 m² ekskl. vejarealer. Der skal udlægges opholdsareal svarende til minimum 100 % af etagearealet.
Kommuneplanrammen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser. Nye bygninger skal således opføres som minimum energiklasse 1, jf. BR08. Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange
og altantrapper over terræn må ikke etableres. Herudover fastlægges at
udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr ikke
må opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.
Solfangere må ikke opsættes på tegltag.
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Der skal anlægges mindst 1½ P-plads pr bolig, der placeres på egen grund.
Erhvervskøretøjer, der ved størrelse, støj og emission kan virke generende
for omgivelserne må ikke parkeres inden for kommuneplanrammeområdet.
Kommuneplanrammen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen i forhold til anvendelse, hvor lokalplanen fastlægger en anvendelse til åbenlav i modsætning til kommuneplanrammens tæt-lav. Der er lavet kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse med
kommuneplanen ved at overføre lokalplanområdet til den eksisterende
kommuneplanramme SKA.B.05.10. Der ændres ikke på kommuneplanrammens bestemmelser. Der er alene tale om en rettelse af kommuneplanrammens udstrækning. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig
med lokalplanen.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette
begrundes med at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes at blive
påvirket af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og
afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for
Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen midt mellem østog vestkysten. Der er ca. 1.5 km til kysten. Lokalplanområdet fugerer som
huludfyldning med bebyggelse mod både syd, øst og vest for lokalplanområdet. Lokalplanområdets bebyggelse vil virke som en integreret del af
byen. Lokalplanen har således ingen negativ visuel påvirkning af kysten
og vurderes i overensstemmelse med bestemmelserne for kystnærhedszonen.
Med vedtagelsen af nærværende lokalplan overføres lokalplanområdet fra
landzone til byzone. Lokalplanområdet ligger i forbindelse med eksisterende bebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger Brovandeskolen, mens
der syd og øst for omårdet ligger boligbebyggelse. Udbygning af lokalplanområdet er således en naturlig videreførelse af Skagen by.
Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet grænser op til et område udpeget som mose i henhold
til Naturbeskyttelseslovens § 3. Frederikshavn kommune har besigtiget
området i forbindelse med opstart af lokalplanudarbejdelsen. Det er ved
besigtigelsen konstateret, at lokalplanområdet ikke er omfattet af udpegning som mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
Aktiviteter inden for lokalplanområdet må ikke medføre ændringer i tilstanden af mosearealet.
Bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at påvirke det udpegede moseareal. Realisering af lokalplanen forudsætter ikke
dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
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Grundvand
Der er høj grundvandsstand inden for lokalplanområdet. For at sikre bebyggelsen mod det høje vandtryk fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, herudover skal bygherre i forbindelse
med byggesagen redegøre for, hvordan grundvandsproblematikken påtænkes løst. En mulighed kan være etablering af omfangsdræn som et
supplement til den hævede sokkelkote.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed
udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger
må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes
til det offentlige kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt
Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 medfører, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der
skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til
grundvand, arealanvendelsen mv. Eventuelt kan en umiddelbar indsats
13
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over for forureningen være påkrævet.
Veje
Lokalplanområdet får vejadgang til den offentlige vej Guldmajsvej. Vejadgangen til lokalplanområdet sker i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Inden for lokalplanområdet udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej,
der skal etableres med en kørebanebredde på mindst 5,5 m.
Til hver bolig inden for lokalplanområdet skal der på egen grund anlægges minimum 2 parkeringspladser begge skal være etableret inden ibrugtagning af ejendommen.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune

Cronborgvej. Lokalplanområdet anes til højre i billedet.

Guldmajsvej. Lokalplanområdet anes til venstre i billedet.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet trafikforsynes med kollektiv trafik via Skagen Station,
hvor Skagensbanen kører mellem Frederikshavn og Skagen. Skagen Station ligger knap 2 km fra lokalplanområdet.
Kystbeskyttelse
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:
• Skagen: 1,38 m DVR90
Af hensyn til højtstående grundvand i området fastsætter lokalplanen en
minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Kystdirektoratets anbefaling er dermed overholdt.
Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af lokalplanen forudsætter Jordbrugskommissionens ophævelse af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska14
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ber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ved lokalplanens udarbejdelse var følgende servitutter lyst på ejendommen:
1. Dok om forbud mod opførelse af bygninger mv., tinglyst 25.08.1993
2. Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst
05.01.2007
3. Dok om tilslutningspligt mv til kollektiv varmeforsyning, tinglyst
08.03.2007
Ad 1) Dokumentet knytter sig til ejendommen som landbrugsejendom
uden beboelse. Dokumentet fastsætter nogle bestemmelser for bebyggelse og ejerskifte for ejendommen. Dokumentet vedrører restejendommen,
men ikke lokalplanområdet, når lokalplanen er vedtaget.
Ad 2) Dokumentet vedrører ekspropriation til anlæg af sidevej til Cronborgvej. Dokumentet kan aflyses på begæring af vejbestyrelsen (Frederikshavn Kommune)
Ad 3) Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet eller restejendommen.
Dokumentet vedrører i stedet ejendommene øst for lokalplanområdet.
Dokumentet bør aflyses på ejendommen matr.nr. 80a Skagen Markjorder.
Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets offentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort,
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forslaget).
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Kommuneplantillæg nr. 09.83

Rammeområdenr.

SKA.B.05.10

Områdenavn

Cronborgvej/Guldmajsvej

Overordnet anvendelse

Boligområde

Anvendelse

Helårsboliger (åben-lav) med tilhørende
kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker
til områdets forsyning samt erhverv, der
kan foregå uden gener for omgivelserne
og uden, at boligområdets karakter ændres.

Spillehaller

Der kan ikke etableres spillehaller med
gevinstgivende spilleautomater.

Nuværende zonestatus

Byzone og landzone

Fremtidig zonestatus

Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 30 %

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 1,5 etage
Maks. 7,5 meter
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Bevaringsværdige bygninger

En bygning, der er registreret med en
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har
været offentlig bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren,
om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene
byrådet, der beslutter, om bygningen må
nedrives eller skal bevares. Registrering
af bygningernes bevaringsværdi kan ses i
det centrale register: www.kulturarv.dk.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende bygningsreglement. P.t. min. energiklasse
2015.
Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over terræn må ikke etableres.
Udvendige antenner, paraboler og andet
sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang
til fælles antenneanlæg.

Grundstørrelse

Mindst 700 m². Ved dobbelthuse mindst
500 m². Grundstørrelser er angivet ekskl.
vejarealer.

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Opholdsarealer skal udgøre mindst
100 % af etagearealet

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Ingen bestemmelser.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83 vedtages til fremlæggelse i perioden fra den DATO til den DATO.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at området kan anvendes til boligformål (Helårsboliger).

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
del af matr.nr 80a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter
den 15.01.2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Området ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige
vedtagelse til byzone.

3.

Arealanvendelse

3.1

Lokalplanområdet må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til
helårsbeboelse.

3.2

Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3.3

Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som
almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:
At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen
At ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer
karakter af bolig
At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

4.

Udstykning

4.1

Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700
m², ekskl. vejareal, i princippet som vist på kortbilag 2.

4.2

Bygninger til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er
større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.
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5.

Bebyggelsens placering og omfang

5.1

Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte
ejendom.

5.2

Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

5.3

Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 7,5 m. Facadehøjden må højst være 4 m målt til det sted, hvor ydervæg og tagflade mødes. Højderne måles fra et fastlagt niveauplan. Skorstene
og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4

Garager, carport, udhuse og lignende inden for 2,5 m fra skel skal
følge bygningsreglementets bestemmelser om bygningshøjde.

5.5

Bebyggelse skal placeres parallelt med eller vinkelret på adgangsvejen A-B-C, jf. kortbilag 2. Garage, carporte, udhuse og lignende
mindre bygninger er undtaget.

5.6

Boligbebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 2,5
m DVR90.

6.

Bebyggelsens udseende

6.1

Facader og gavle skal fremtræde i farverne hvid, okkergul, oxydrød eller engelsrød.
Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding af
disse eller de røde farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret
og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

6.2

Facader på beboelsesbygninger skal fremstå som pudset eller
vandskuret.

6.3

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal
fremstå med pudset eller vandskuret facade og gavle eller med
trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning af 5”
brede brædder.

6.4

Sokler skal fremstå som cement uden tilsat farve eller sorte.

6.5

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning
på mellem 42 og 45 grader.

6.6

Tage må ikke udføres med halvalm.

6.7

Tage må ikke udføres med udhæng, hverken i gavl eller facade.
Der kan afsluttes med muret gesims med et største fremspring på
21 cm.

6.8

Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl i normale danske
former.
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Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog
beklædes med sort tagpap. drivhuse kan udføres med tagbeklædning af glas.
6.9

Der må ikke opsættes solfangere op på tegltage.

6.10

Skorstene skal placeres i kippen eller i tagfladen mindst tre tagsten fra kip eller udvendige bygningssider.

6.11

Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvid eller
overfladebehandles som bygningens facademur.

6.12

Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige
bygningssider og den forreste, lodrette flade skal placeres i tagfladens nederste halvdel.

6.13

Den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige
1/3 af hver enkelt tagflades længde.

6.14

Kvistgavle og -sider skal fremtræde med glatte sider f.eks. zink eller glas.

7.

Ubebyggede arealer

7.1

Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1,0 m.

7.2

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden
for lokalplanen i øvrigt kan må der i en afstand af op til 5 m fra
nye bygninger foretages større terrænreguleringer for at tilpasse
fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf. § 5.6.

7.3

Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller afskærmede arealer.

7.4

Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer
må ikke finde sted.
Større både, køretøjer over 3500 kg og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer, fællesarealer, på
veje eller i indkørsler.

8.

Veje, stier og parkering

8.1

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Guldmajsvej i princippet som vist kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen
godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af
den endelige vejstruktur.

8.2

Boligvejen A-B-C, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en
bredde af 8,0 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst
5,5 m.
Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for
21
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vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de private fællesveje indenfor lokalplanområdet.
8.3

Der skal anlægges minimum 2 parkeringspladser pr bolig inden
ibrugtagning af ejendommen. Parkeringspladserne skal anlægges
på egen grund.

9.

Tekniske anlæg

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på
facader.

9.3

Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt
6 om bebyggelsens udseende.

9.4

Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles
antenneanlæg.

9.5

Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre
bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet
for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles
for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

9.6

Bebyggelsen skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet
efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

9.7

Lokalplanområdet skal sikres mod oversvømmelser.

10.

Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af
den enkelte forening fastsættes af Frederikshavn Kommune.

10.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, belysning og fællesanlæg. Drift og vedligeholdelse af veje skal
følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

10.3

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune.

10.4

Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikshavn
Kommune kræver det.
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11.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under lokalplanens punkt 8.3.

11.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod
oversvømmelser.

12.

Lokalplanens retsvirkninger

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

12.2

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

12.3

I lokalplanens punkt 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse.
For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet
efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og
efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget af Økonomiudvalget den 20.05.2015 i henhold til
planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester

24

Mikael Jentsch
kommunaldirektør
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Kortbilag 1

74
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Kortbilag 2
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Bilag 3
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. SKA.B.05.10.02 Boligområde ved Guldmajsvej
Kommuneplantillæg nr. 09.83
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra 14/4 2015
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
SILI
PLAN:
LALY
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

− Planen er omfattet af lovens bilag 3
og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1

(PLAN)

Planforslaget muliggør et nyt boligområde med en rummelighed på op til 6 åben-lav boligbebyggelser og omfattes
ikke af lovens bilag 3 og/eller 4.

− Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2

(NATUR)

Nej

Nej

Planområdet ligger ikke umiddelbart op af et internationalt
naturbeskyttelsesområde

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2.
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes.
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)
−

Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen væsentlig påvirkning

−

Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr,
herunder bilag IV-arter og rødlistede arter

0

NATUR

Ingen påvirkning
Der er ikke kendskab til arter fra rødlisten eller
bilag IV-arter indenfor planområdet.

−

Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering
eller naturlige bevægelses- eller
trækmønstre.

0

NATUR

Ingen påvirkning

Naturområder (fx moser, heder,
overdrev, strandenge, rørsumpe,
vandløb, søer, ferske enge og kyster).

0

NATUR

Der findes ingen beskyttet natur inden for
planområdet

0

NATUR

Ingen væsentlig påvirkning

−

−
−

Der er ikke registreret biologiske forbindelser
indenfor området

Bygge- og beskyttelseslinjer

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Området vurderes ikke at kunne benyttes til
landbrugsmæssige formål, ud over ekstensiv
afgræsning.
De nærliggende naturområder mod vest, vurderes ikke påvirket.

−

Fiskeri, fangster eller de anvendte
metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand

0

NATUR

Ingen bemærkninger

−

Friluftsliv eller færdsel i naturen,
som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen

0

NATUR

Ingen væsentlig påvirkning

29

Bilag ● Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02

Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

2. Befolkning og menneskers sundhed
− Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge

0

MILJØ

Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse,
hverken internt i området eller i forhold til de
omkringliggende arealer.

− Trafik

0

VEJ

Ingen væsentlige trafikale konsekvenser.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ingen påvirkning.

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ingen påvirkning.

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ

Ingen væsentlig påvirkning

− Byernes funktion og bymiljø herunder 0
bynatur

PLAN

Lokalplanforslaget muliggør en relativ lille boligudbygningsmulighed som ikke vurderes at
påvirke Skagen bys funktion. Planområdet
udgør en del af et større ubebygget område
mod nord og tilgrænser eks. bymæssig bebyggelse mod syd og øst og vurderes ikke at udgøre en del af Skagen bymiljø eller bynatur.

− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner

MILJØ

Der findes ikke virksomheder som er omfattet
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand
på 500 meter.

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Arealet kan ikke anvendes landbrugsmæssigt
når der udarbejdes ny lokalplan som muliggør
benyttelse til boligområde. Der er tale om et
mindre område i tilknytning til eksisterende by.

− Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforureningsloven i området.

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, udgør ikke risiko for jordforurening.

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Der forventes ikke at være forurenet jord i området.

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale
3. Jordbund
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

4. Vand
4.1 Overfladevand
− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området.

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Mængden af overfladevand der skal afledes vil
blive større, da en del af området fremover vil
blive befæstet. Der er dog tale om begrænsede vandmængder.

− Vandkvalitet eller økosystemer i
salt- eller ferskvand (herunder badevand)

0

MILJØ

Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten.

− Nedsivning

0

MILJØ

Der forventes ikke at skulle ske nedsivning af
spildevand eller overfladevand i området.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ikke at ske ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet.
Boligbebyggelsen i området skal opføres med
en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, hvilket imødegår den høje grundvandsstand i området.

0

MILJØ

I forhold til den nuværende anvendelse af området, vil mængden af spildevand fra området
blive forøget, dog er der tale om begrænsede
vandmængder. Området er omfattet af spildevandsplanen og skal separatkloakeres, hvorved al spildevand bortledes fra området.

− Udledning til luften

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.

− Luft- og støvgener

0

MILJØ

Se ovenfor

− Ændring i Luftkvalitet, herunder
udledning, luft- og støvgener

0

MILJØ

Se ovenfor

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Se ovenfor

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand

5. Luft
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

6. Klimatiske faktorer
− Udledning af drivhusgasser eller
andre stoffer, der påvirker klima,
temperatur?

0

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse.
Der er høj grundvandsstand i området, dette
imødegås af et krav til minimum sokkelhøjde
på 2,5 meter. Der er endvidere mulighed for at
etablere omfangsdræn omkring bygningerne.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med
særlige tilpasninger til forventede klimaændringer ud over de i planen beskrevne

0

PLAN

Lokalplanforslaget muliggør en relativ lille boligudbygningsmulighed på op til 6 boliger og
vurderes ikke at påvirke de materielle goder.

7. Materielle goder
− Materielle goder (af almennyttig
karakter)

8. Landskab
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− Arealanvendelse indenfor områder
til landbrug, byer, sommerhuse,
tekniske anlæg samt skov eller
kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.)

0

− Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt,
jordflugt, vanderosion (fx geologiske beskyttelsesområder eller rimmer og dobber)

0

NATUR

Ingen bemærkninger

− Særligt værdifulde landskaber eller
enkeltelementer (fx geologiske
strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer, solitærtræer, egekrat, eller andet)

0

NATUR

Ingen bemærkninger

− Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne
land

0

PLAN

Ingen væsentlig påvirkning.

− Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder,
bygning, anlæg eller andre værdier, herunder kirkebeskyttelsesområder

0

NATUR

Ingen bemærkninger

− Fredede områder

0

NATUR

Der er ingen fredede landskaber indenfor eller
i nærheden af planen

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

De planlagte bebyggelser vurderes som en
forlængelse af den eksisterende bebyggelse
langs Gulmajsvej, og påvirker dermed ikke
umiddelbart den rumlige oplevelse. Dog vil
udsigten over de åbne arealer gå tabt fra de
beboelser der ligger lige overfor langs Cronborgvej

PLAN

Området vurderes ikke at kunne benyttes til
landbrugsmæssige formål, ud over ekstensiv
afgræsning.
De nærliggende naturområder mod vest, vurderes ikke påvirket.
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

9. Kulturarv
− Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Ingen registreringer

− Fortidsminder

0

NATUR

Der er ingen fortidsminder indenfor området

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Der er ingen sten- og jorddiger indenfor området

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen bemærkninger

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registreringer

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registreringer

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registreringer

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen registreringer

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af
de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket
af lokalplanforslaget og der skal derfor ikke gennemføres
en miljøvurdering.
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet for at fastlægge Toftegårdens arealer til det
nuværende formål. Derudover beskriver planen nogle rammer for fremtidigt byggeri i forbindelse med gården, herunder opførelse af en ridehal.
Lokalplanen har været offentliggjort i perioden fra den 6. oktober til den
1. december 2010.
Der er i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag indarbejdet en bestemmelse, som sikrer, at et servitutbælte for en olieledning i lokalplanområdets sydlige del fritholdes for bebyggelse samt beplantning af træer
og buske mv. Desuden er lokalplanens formålsbestemmelse præciseret,
således at en del af formålet med planen er at sikre bevarelsen af de eksisterende bygninger på ejendommen, såfremt Byrådet ikke meddeler særlig
tilladelse til nedrivning. Planens udstykningsbestemmelse er samtidig udtaget, så der nu kan ske udstykning fra ejendommen.
Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene på Skagen Rådhus, Sæby Rådhus og i „Frederikshavnerrummet“ på Frederikshavn Bibliotek eller på
Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk.
Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Center for Teknik og Miljø.

Den eksisterende
bebyggelse i lokalplanområdet ved Østkystvejen og Voer Å
Eksisterende bygninger på Toftegården
set fra sydvest
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Hvad er en lokalplan?
Hvad er en lokalplan?
Planloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan førend der
gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder,
herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i lokalplanforslag og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser.

Udarbejdelse
Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde
med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde.
Byrådet lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag,
som vedtages af byrådet.
Efter en offentlig fremlæggelsesperiode kan byrådet senere vedtage planen endeligt.

Offentliggørelse
Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres
med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, forhold
til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal byrådet underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet
om planforslaget. Regionmyndighederne påser, at lokalplanforslaget er i
overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider mod overordnede planlægningsinteresser.

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af
området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte
ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om
der eventuelt slet ikke må bygges.
En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i
brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af
eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved
ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen.
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En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt
for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår
en given foranstaltning gennemføres.

Lovgrundlag
Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af „Lov om planlægning“
(bekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 med evt. senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning.
Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen.
Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen
kan vedtages endeligt af byrådet.

Vedtagelse
Lokalplaner skal udarbejdes inden for de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet kan byrådet alene vedtage lokalplanen.
Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver
lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af Miljøministeriet.

Plansystemdk.dk
Når byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i
Plansystem.dk.

Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
tinglyses på de pågældende ejendomme.
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Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at
se ud.

9
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Toftegården og området omkring er et grønt rekreativt område midt i Frederikshavn by, hvor børn, unge, ældre og handicappede har et fristed med
heste og andre dyr.
Foreningen ”Toftegårdens Dyrevenner” har et ønske om at få afklaret
gårdens fremtid. Baggrunden herfor er, at flere af de arealer foreningen
hidtil har disponeret over til ”hestegræs” er blevet frasolgt af kommunen
på det seneste. Man har derfor besluttet at lade udarbejde denne lokalplan for området, som fastlægger anvendelsen til det nuværende formål.
På Toftegården er der plads til 22 heste og i kaninstalden er der 30 bokse
til kaniner, marsvin mv. Arealerne omkring gården anvendes til afgræsning, luftning og ridning mv.
Vest om Frederikshavn by har der været reserveret et areal til en omfartsvej (omfartsvejstracéet). Dette areal blev i forbindelse med Frederikshavns
Kommunes første kommuneplan 1987 - 98 ændret til en grøn økologisk
forbindelse, der strækker sig som et bælte vest om byen fra syd til nord.
Lokalplanområdet er beliggende i dette areal.

Lokalplanens område
Toftegården med tilhørende arealer er beliggende i kommuneplanens områder O.11.13 og O.13.07. Lokalplanområdet består af del af matr.nr. 11n og
del matr. nr. 6a begge Flade, Frederikshavn Jorder samt del af matr.nr.
187a og del af matr.nr. 187 ku begge Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Lokalplanområdet omfatter ialt ca. 7,5 ha.
Mod vest og mod nord støder lokalplanområdet op til erhvervsområdet
ved H.C. Ørsteds Vej, og mod vest desuden op til et boligområde ved Krusåvej syd herfor.
Mod øst støder området op til erhverv for den nordligste dels vedkommende og boligområde samt en handicapinstitution længere mod syd.
Området gennemskæres i nord af en offentlig cykel- og gangsti mellem
Toftegårdsvej og Padborgvej, som endnu ikke er udskilt af matriklen.
Syd for Koktvedvej ligger desuden et græsningsareal, som benyttes af Toftegården. Dette areal støder mod nord op til et bofællesskab for handicappede, mod vest op til Suderbovej mod syd op til et areal som er planlagt til hospice og mod øst op til et fredsskovsareal.
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Områdets anvendelse
Området må fremtidigt kun anvendes til offentlige formål med ikke generende institutioner samt rekreative anlæg.
Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Eksisterende forhold
I området er i dag beliggende gården Toftegården. Toftegården fungerer
som et sted, hvor det skal være muligt at holde dyr, som man ikke har mulighed for eller ønsker at holde derhjemme, fx heste, kaniner, marsvin mv.
Området henligger som et grønt naturområde inde i byen.

Dyrehold
Ifølge nugældende lovgivning er etablering af erhvervsmæssigt dyrehold
samt udvidelse og ændring af eksisterende dyrehold, der medfører øger
forurening, ikke tilladt i byzone. Der er dog mulighed for dispensation til
rideskoler og hestepensioner.

Bevaringsværdige bygninger
Gårdens stuehus er registreret med en bevaringsværdi på 4 (1). De to staldlænger i siderne er ligeledes begge registreret med en bevaringsværdi på
4 (2) og laden mellem de to staldbygninger er registreret med en bevaringsværdi på 3 (3). Tallene i parentes refererer til bygningernes placering
på kortet til højre.
Derudover findes der på ejendommen et hønsehus som er registreret med
en bevaringsværdi på 5 (4) samt en anden bygning som er registreret med
en bevaringsværdi på 7 (5).

Lokalplanens formål og indhold
For at sikre de eksisterende bygningers bevarelse indeholder lokalplanen
bestemmelser, som forhindrer, at de eksisterende bygninger på ejendommen nedrives samt udstikker retningslinier for den fremtidige vedligeholdelse. Lokalplanen åbner endvidere mulighed for opførelse af en ridehal
samt mindre bygningsenheder i et begrænset omfang.
Det er lokalplanens formål, at
- sikre Toftegårdens anvendelse som et grønt rekreativt areal i den nuværende udstrækning, hvor det er muligt at holde heste og andre dyr.
- sikre bevarelsen af de eksisterende bygninger på ejendommen såfremt
Byrådet ikke meddeler særlig tilladelse til nedrivning. Det er herunder
hensigten at udstikke retningelinier for fremtidig vedligeholdelse af
bygningerne.
- åbne mulighed for at der kan etableres en ridehal i forbindelse med de
eksisterende bygninger på ejendommen.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende
på vedvarende energi i år 2015. Beslutningen omfatter et geografisk område
omkring Frederikshavn by. Byrådet ønsker hermed generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksiste12

Bevaringsværdige bygninger

Lokalplan FRE.O.11.13.01 ● Lokalplanredegørelse

rende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette er blandt
andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse.
Generelt ønsker Byrådet at værne om Frederikshavns kultur og særkende,
og at videreudvikle by- og boligmiljøerne, veje og pladser æstetisk med
respekt for den lokale bygge- og bygningskultur.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanen for Frederikshavn Kommune
Lokalplanen er i gældende komuneplan for Frederikshavn Kommune omfattet af rammerne FRE.O.11.13 samt ramme FRE.O.13.07, som udlægger området til offentligt område. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse
rammer.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt
bælte langs de danske kyster. Dette indebærer, at der skal redegøres for
den kommende bebyggelses påvirkning af det visuelle miljø i forhold til
kysten.
Lokalplanområdet er beliggende i et fuldt udbygget byområde, og lægger
ikke op til væsentlige ændringer i bebyggelsens omfang og placering. Dog
gives der mulighed for opførelse af en ridehal, men idet lokalplanområdet
er beliggende bag eksisterende bymæssig bebyggelse, vurderes denne ikke til at få indvirkning på det visuelle kystmiljø.
Museumsloven
Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller
andre faste fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang det
berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum.
I følge Museumslovens §25 kan bygherren forud for igangsætning af gravearbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, om
hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Lokalplanens sammenhæng med forsyning i området
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, i
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke
opvarmes med el.
Idet der er lagt op til, at ny bebyggelse i området skal opføres således, at
den, i henhold til Bygningsreglementets bestemmelse, opfylder klassifikationskravene for lavenergibebyggelse, har Byrådet pligt til at dispensere fra
kravet om kollektiv varmeforsyning, for så vidt angår ny bebyggelse.
Elforsyning
Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S.
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Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende inden for det område, der kan forsynes
fra Frederikshavn Vand A/S.
Spildevand
Lokalplanområdet skal afvandes i overensstemmelse med spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune. Området er tilsluttet offentlig spildevandsforsyning.
Renovation
Ejendomme i området har pligt til at være med i den kommunale ordning
for indsamling af dagrenovation i henhold til gældende regulativer.
Det skal sikres, at renovationskøretøjer kan færdes uhindret i området,
herunder være på vejene og vende, hvor det er nødvendigt.
Lov om jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, der er fastsat i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 5 fra 1984 om støjforurening, vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende eventuel støjbelastning fra aktiviteter i og udenfor lokalplanområdet.
Servitutter
Private servitutter eller andre tilstandsservituter, der er uforenlige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan.

Toftegården
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Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der tinglyst naturgasledning gennem
arealet, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde gennem
lokalplanområdet. Inden for det tinglyste deklarationsbælte på 2 x 9 m på
hver side af ledningen må der ikke opføres boliger, ridehal eller andre
bygninger til ophold for mennesker. Deklarationen er vist på kortbilag B.
Der er desuden tinglyst hovedledning (vand) som går gennem arealet. Inden for dette deklarationsbælte på 4 m må der ikke opføres bebyggelse
eller plantes træer med dybtegående rødder. Deklarationen ligger inden
for ovenstående naturgaslednings deklarationsbælte.
En olieledning er desuden placeret i området for lokalplanens område.
Der er omrking olieledningen tinglyst et 12 meter bredt servirurbælte, 6
meter på hver side, i hvilket område der ikke må opføres bygninger eller andre anlæg af blivende karakter, samt plantes træer buske og skelhække.
Olieledningen ermarkeret med orangefarvede markeringspæle med gule skilte med angivelse af: ”FARE Højtryksledning - 12 meter sikkerhedszone.”
Frederikshavn Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten eller for, at de ledninger,
servitutarealer mv. der er vist på kortbilag B er korrekt vist. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke
alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig
om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen
kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Miljøvurdering
Af lov om miljøvurdering af planer og programmer fra 21. juli 2004 fremgår
det, at planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes.
Efter en screening af området efter lovens §3 og på baggrund af ovenstående vurderer Frederikshavn Byråd, at de miljømæssige påvirkninger,
gennemførelsen af denne lokalplan vil påføre arealet, er af en sådan karakter, at en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.
Trafik
Toftegården vejbetjenes fra en 19 m lang og 10 m bred privat fællesvej som
har vejtilslutning fra kommunevejen Toftegårdsvej. Den eksisterende vejadgang til området fastholdes med denne lokalplan.
Det forventes ikke, lokalplanens vedtagelse vil medføre øget trafik i området.
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Lokalplanbestemmelser
1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at sikre Toftegårdens anvendelse som et grønt rekreativt areal i
den nuværende udstrækning, hvor det er muligt at holde heste og
andre dyr.
at sikre bevarelsen af de eksisterende bygninger på ejendommen
såfremt Byrådet ikke meddeler særlig tilladelse til nedrivning.
at åbne mulighed for at der kan etableres en ridehal i forbindelse
med de eksisterende bygninger på ejendommen.

2.

Lokalplanens område og zoneforhold

2.1

Hele lokalplanområdet er og skal forblive i byzone.

2.2

Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og
omfatter del af matr.nr. 11n og del af matr.nr. 6a begge Flade, Frederikshavn Jorder samt del af matr.nr. 187a og del af matr.nr.
187ku begge Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Det samlede areal
udgør ca. 7,5 ha.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentligt formål, såsom
institution, rekreativt anlæg mv. De eksisterende boliger i ejendommens hovedhus må desuden bibeholdes.

3.2

Nyt byggeri skal opføres som minimum energiklasse 2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser (BR10). Kravet gælder ikke ved
ombygning af eksisterende bygninger der kan udføres efter gældende bygningsreglement (BR10).

4.

Udstykning

4.1

Ingen bestemmelser.

5.

Vej- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til området skal ske fra Toftegårdsvej via den eksisterende private fællesvej. Ændring af eksisterende vej- og stiforhold
må ikke finde sted.

6.

Tekniske anlæg

6.1

El-ledninger og lignende må ikke fremføres som luftledninger eller synligt på bygningernes facade, men må alene udføres som
jordkabler.

6.2

Kloakanlæg skal udføres i overensstemmelse med Frederikshavn
Kommunes spildevandsplan.
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6.3

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyningsanlæg i
form af fjernvarme. Da bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse, har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten.

6.4

Skiltning ud over almindelig adresseskiltning og færdselsskiltning
må kun undtagelsesvis finde sted og kun med kommunens tilladelse i det enkelte tilfælde. Skiltebelysning skal ske som en velafskærmet lyskilde i direkte tilknytning til det enkelte skilt. Skilte
må maksimalt have en maksimumshøjde over færdigt terræn på
1,0 m.

7.

Bebyggelsens omfang og placering

7.1

Der åbnes mulighed for at opføre en ridehal. Ridehallen må kun
placeres indenfor det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt A. Derudover
må der opføres mindre udbygninger såsom udhuse, småbygninger,
carporte, læskure samt mindre bygningsdele, som ligeledes skal
være beliggende inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt A, dog
må læskure tillige være beliggende uden for byggefeltet. Ny bebyggelse må samlet maks. udgøre 1500 m2.

7.2

De eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet må ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets
særlige tilladelse.

7.3

Ridehallens bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. Øvrige nye
bygningers højde må ikke overstige 6,5 m.

8.

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Alle tage skal opføres med symmetrisk saddeltag. Ridehal skal tilpasses den eksisterende bebyggelse.

8.2

Alle tages vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 og
45 grader.

8.3

Tag på stuehus skal beklædes med teglrøde vingetegl. Tag på øvrige bygninger skal beklædes med pandeplader. Pandeplader skal
fremstå i metal (ikke farvet).

8.4

Såfremt træbygninger males, skal det ske i farver inden for
jordfarveskalaen.

8.5

Alle elementer som indbygges i tag- eller vægfladerne som eksempelvis skorstene, tagvinduer, udluftning mm. skal tilpasses
bygningens arkitektoniske udtryk.

8.6

Der må ikke etableres altaner på eksisterende bebyggelse.

8.7

Der må ikke opsættes kviste på eksisterende bebyggelse.

8.8

Ovenlys må højst udgøre en fjerdedel af hver tagflades længde.

8.9

Der må ikke anbringes solfangere på tegltage.
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Med jordfarver forstås farver fra
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8.10

Tagrender, udluftningshætter, afkast og lign. på hovedhus skal
udføres i zink eller alu/zink.

8.11

Vinduer i stuehus skal være to-rammet klassicistisk vindue med
koblede rammer, malet med dækkende maling.

8.12

Kalkede flader må kun fremtræde i farven hvid.

9.

Ubebyggede arealer

9.1

Ubebyggede arealer må kun anvendes til haveanlæg, gårdsplads,
parkering, hestefold eller lignende aktiviteter.

9.2

I den del af området som ligger umiddelbart nord for Koktvedvej
findes i dag en sti. Denns sti skal sikres bevaret.

10.

Hegn

10.1

Hegn mv. må kun males i farver inden for jordfarveskalaen samt
sort og hvid.

11.

Tilladelser fra andre myndigheder

11.1

Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af
jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum jf. museumslovens § 27.

12.

Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet
offentlig kloak.

13.

Servitutter

13.1

En olieledning er placeret i området for lokalplanen. Der er omkring olieledningen tinglyst et 12 meter bredt servirurbælte, 6
meter på hver side, i hvilket område der ikke må opføres bygninger eller andre anlæg af blivende karakter, samt plantes træer buske og skelhække.
Olieledningen er markeret med orangefarvede markeringspæle med gule skilte med angivelse af: ”FARE Højtryksledning - 12
meter sikkerhedszone.”
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Lokalplanens retsvirkninger

14.1

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.

14.2

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
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14.3

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette
ikke er i modstrid med lokalplanens formål.

14.4

En bestemmelse i lokalplanen hvis indhold er fastlagt i en aftale
med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved
en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse.

14.5

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.6

Der kan foretages ekspropriation af privates ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen.

14.7

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige
vedtagelse.

14.8

Andre private byggeservitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

14.9

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.

De eksisterende boligers terrasser er afskærmet i overensstemmelse med bestemmelserne
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 22. september 2010 i
henhold til planlovens § 24.
På byrådets vegne

Lars Møller
Borgmester

Jane Wiis
Kommunaldirektør

Byrådet har den 28. marts 2012 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til
planlovens § 7.
På byrådets vegne

Lars Møller
Borgmester

Jane Wiis
Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 20. juni
2012.
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Kortbilag A

Matrikelkort
Lokalplan FRE.O.11.13.01
Toftegården i Frederikshavn
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Kortbilag B

Byggefelter
Lokalplan FRE.O.11.13.01
Toftegården i Frederikshavn
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Strandvej 204, Sæby

Ansøgning om ændret anvendelse af
centerbygningen ved Sæby Søbad

	
  

Frederikshavn	
  Kommune	
  
Plan	
  og	
  miljø	
  

Frederikshavn	
  d.	
  20	
  april	
  2015.	
  	
  

Ansøgning	
  om	
  ændret	
  anvendelse	
  for	
  Strandvej	
  204	
  i	
  Sæby,	
  Centerbygningen	
  ved	
  Sæby	
  Søbad.	
  
Kære	
  Plan	
  og	
  miljøudvalg.	
  
Vi	
  overtog	
  i	
  2008	
  centerbygningen	
  ved	
  Sæby	
  Søbad	
  fra	
  Folkeferie.	
  Intentionen	
  var	
  at	
  drive	
  stedet	
  med	
  
selskabslokaler	
  og	
  møde,	
  kursus	
  og	
  konferencefaciliteter.	
  Desværre	
  må	
  vi	
  erfare,	
  at	
  der	
  ikke	
  kan	
  skabes	
  
en	
  økonomisk	
  fornuftig	
  drift	
  på	
  stedet.	
  Derfor	
  lukker	
  restauranten	
  med	
  tilhørende	
  faciliteter	
  pr.	
  
31.8.2015
Personalet	
  på	
  Sæby	
  Søbad	
  samt	
  Ejerforeningens	
  bestyrelse,	
  og	
  herved	
  alle	
  husejere,	
  er	
  informeret	
  og	
  vi	
  
har	
  efterfølgende	
  haft	
  en	
  god	
  dialog	
  med	
  bestyrelsen	
  omkring	
  fremtiden	
  for	
  feriebyens	
  faciliteter.	
  
Vi	
  har	
  derfor	
  set	
  på	
  ejendommen	
  med	
  tanker	
  på	
  et	
  andet	
  formål	
  end	
  restaurantdrift,	
  således	
  at	
  
området	
  ikke	
  skal	
  have	
  en	
  stor	
  tom	
  bygning	
  stående,	
  som	
  ikke	
  just	
  vil	
  forskønne	
  området.	
  Vi	
  tror	
  
meget	
  på,	
  at	
  hele	
  området	
  skal	
  ses	
  som	
  en	
  helhed	
  og	
  at	
  de	
  ydre	
  rammer	
  som	
  har	
  været	
  udtænkt	
  af	
  
arkitekten	
  i	
  store	
  træk	
  bør	
  bibeholdes.	
  	
  
Derfor	
  foreslår	
  vi,	
  at	
  ved	
  at	
  omdanne	
  det	
  indre	
  i	
  centerbygningen	
  til	
  helårsbeboelse	
  med	
  14-‐15	
  boliger	
  
af	
  omkring	
  120-‐130	
  M2	
  ,	
  vil	
  stedet	
  fremover	
  kunne	
  bringe	
  liv	
  omkring	
  centerbygningen	
  og	
  hele	
  
området,	
  og	
  dermed	
  samtidig	
  have	
  en	
  stor	
  respekt	
  for	
  feriehusene	
  og	
  adgangen	
  til	
  stranden.	
  Vi	
  har	
  haft	
  
en	
  dialog	
  med	
  2	
  lokale	
  ejendomsmæglere	
  som	
  bekræfter	
  den	
  meget	
  store	
  interesse	
  for	
  helårsbeboelse	
  	
  
ved	
  vandet	
  i	
  Sæby.	
  
Ved	
  ændret	
  status	
  til	
  helårsbeboelse	
  frem	
  for	
  Nlere	
  ferieboliger	
  i	
  feriebyen,	
  vil	
  der	
  herved	
  ikke	
  blive	
  
bygget	
  i	
  konkurrence	
  med	
  de	
  100	
  eksisterende	
  husejere	
  på	
  Sæby	
  Søbad	
  som	
  udlejer	
  deres	
  boliger.	
  
Vi	
  har	
  vedhæftet	
  i	
  en	
  meget	
  grov	
  skitse	
  de	
  tanker	
  vi	
  har	
  omkring	
  etablering	
  af	
  helårsboliger	
  samt	
  
vedlagt	
  tidligere	
  udarbejdet	
  skitse	
  på	
  ferieboliger	
  som	
  Folkeferie	
  aldrig	
  Nik	
  gennemført.	
  	
  	
  
Vi	
  beder	
  derfor	
  Plan	
  og	
  Miljøudvalget	
  tage	
  stilling	
  til	
  at	
  vi	
  kan	
  fortsætte	
  en	
  proces	
  med	
  ny	
  lokalplan	
  til	
  
helårsbeboelse	
  for	
  at	
  sikre	
  området	
  et	
  god	
  fremtid	
  med	
  liv	
  i	
  smukke	
  rammer	
  med	
  stor	
  respekt	
  for	
  både	
  
husene	
  i	
  området	
  og	
  naturen	
  i	
  øvrigt.	
  
Med	
  venlig	
  hilsen	
  
Lars	
  Dannervig	
  	
  

	
  

Marie	
  Dannervig	
  

Falkevej	
  17,	
  9900	
  Frederikshavn	
  

Tidligere prospekt på ferieboliger i centerbygningen. Udarbejdet af Folkeferie men aldrig gennemført.





Vores tanke omkring etablering af antal helårsbeboelsegennemført.









Bilag: 9.1. Indsigelsesnotat
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 76775/15

Indsigelsesnotat
til foroffentlighedsfase
Planlægning for boliger
ved Solsbæk Strand

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015,
Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase, Boliger ved Solsbæk Strand

Indkomne bemærkninger

Administrationens bemærkninger

1. Borger, Sadelmagervej 54, Sæby
Dok nr. 15/68330
Indsiger bemærker, at han er nærmeste nabo
til det påtænkte nye boligområde ved Solsbæk
Strand.
Indsiger forventer, at den eksisterende lokalplan SAE.4.02.0 for parcelhusområdet ved
Søndermarken umiddelbart nord for det nye
boligområde ved Solsbæk Strand respekteres.
Herunder, specielt, at:
• De udlagte rekreative områder bevares i
den nuværende udformning (delområde 2 i
lokalplan SAE.4.02.0).
• Boligområdet bevarer sin karakter som
”lukket boligområde” uden gennemgående
trafik.

Ad. 1
Planlægning for et nyt boligområde ved Solsbæk Strand omfatter ikke området nord for
området. Det vil sige, at lokalplan SAE.4.02.0
fortsat er gældende.
I forhold til de udlagte rekreative arealer i lokalplanens delområde 2 arbejdes der med en
skitse, hvor et ca. 2 meter bredt bælte nord for
den eksisterende vejadgang inddrages til udvidelse af vejadgangen til det nye boligområde.
Det vurderes nødvendigt at udvide vejen for at
sikre et fornuftigt vejforløb med vej og sti til det
nye boligområde. Arealet til vejudvidelsen ejes
af Frederikshavn Kommune.
Boligområdet ved Sadelmagervej bevarer sin
nuværende karakter som ”lukket boligområde”
uden gennemgående trafik. Dog sikres der stiadgang fra Sadelmagervej til det nye boligområde gennem det rekreative område. Stiadgangen forventes muliggjort ved at sikre, at stier
fra det nye boligområde kobles på de eksisterende stier i det rekreative område.
Administrationen indstiller:
− Til efterretning

Side 2
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Indkomne bemærkninger

Administrationens bemærkninger

2. Borgere, Bødkervej 38, Sæby
Dok nr. 15/67099 og 15/67100
Indsigere bemærker, at de bor tæt på det påtænkte nye boligområde ved Solsbæk Strand.
Indsigere er imod planlægning for det nye boligområde, da området syd for Sadelmagervej
er et uvurderligt rekreativt område med vekslende beplantning og et rigt dyreliv.
Desuden påpeger indsigere, at der ikke bør
planlægges for nye boligområder i Sæby, da
der allerede er flere boligområder, som endnu
ikke er færdigudbygget. Indsigere nævner i
den sammenhæng bl.a. boligområderne ved
Boelsmindevej, Sæby Strand og Hjulmagervej.
Indsigere finder det ikke relevant at tage stilling til bebyggelsen i et nyt boligområde, da
der ikke bør planlægges for boliger ved Solsbæk Strand.

Ad. 2
Frederikshavn Kommune har tilbage i 2006
modtaget en ansøgning om placering af boliger
ved Solsbæk Strand. I Kommuneplan 2009 udlagde Frederikshavn Kommune området til boliger, men modtog et veto fra Staten, da Staten
ikke ville muliggøre boliger inden for kystnærhedszonen i en åben kyststrækning.
Siden 2009 har Frederikshavn Kommune forhandlet med Staten om muligheden for at planlægge for boliger ved Solsbæk Strand, da kommunen har interesse i boliger i området.
I 2013 tilkendegav Staten, at planlægning kunne
igangsættes. Denne proces har Frederikshavn
Kommune nu igangsat, og foroffentlighedsfasen
er en del af processen.
Administrationen indstiller:
− Til efterretning
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Indkomne bemærkninger

Administrationens bemærkninger

3. Borger, Sadelmagervej 31, Sæby
Dok nr. 15/63058 og 15/63061

Ad. 3
Frederikshavn Kommune gør opmærksom på,
at der er indkaldt ideer og forslag i foroffentlighedsfasen som en indledende del af planprocessen for boliger ved Solsbæk Strand.

Indsiger er nabo til det nye boligområde og
ønsker, at der tages højde for nedenstående
ved planlægning for området:
Nuværende grønt bælte
• Hvordan bevares det grønne bælte?
• Vil det grønne bælte fortsat være kommunalt eller hvem pålignes fremtidig vedligeholdelse – beboerne på Sadelmagervej eller det nye boligområde?
• Såfremt det grønne bælte overdrages vil
der ske gennemgang og oprydning inden?
• Hvor bredt er det grønne bælte – hører
nordlig grøft ved grusvej til grønt bælte?
Vejforhold:
• Ud fra det fremlagte materiale kan indsiger
se, at vejforhold til det nye boligområde
alene vil ske fra Solsbækvej. Er dette korrekt – og vil det medføre at eksisterende
grøfter omlægges til kloak?
• Der er i dag en del dyreliv i det grønne bælte med bl.a. rådyr og fasaner – vil der blive
sikret fri adgang til bæltet fra den nye vej?
Stier:
• Der eksisterer i dag nogle ”uautoriserede”
stier gennem det grønne bælte. Jeg kan ikke
se af det fremlagte materiale om og i bekræftende fald, hvor de kommende sti/stier
skal etableres. Jeg anbefaler, at sti/stier
etableres hurtigst muligt, således der ikke
opstår flere ”uautoriserede” adgange.
• Sti/stier bør anlægges med gadelys, idet
der kan være temmelig mørkt gennem det
grønne bælte.
Byggelinjer:
• Indsiger bemærker, at han selvfølgelig går
ud fra, at alle byggelinjer til kyst og erhverv
overholdes samt, at naturen bevares bedst
muligt.

Der er endnu ikke udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, da det afventer
forslag og ideer fra foroffentlighedsfasen.
Først herefter afklares det detaljerede indhold
af planerne og disponeringen af arealet. Som en
del af denne afklaring vil Frederikshavn Kommune typisk forholde sig til, hvordan der kan
planlægges i respekt for det grønne bælte og
byggelinjer samt sikres vejadgang og stiforbindelser.
Administrationen indstiller:
− Til efterretning

Side 4
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Indkomne bemærkninger

Administrationens bemærkninger

4. Ejere af pelsdyrfarm på Hedevangsvej 35,
Sæby
Dok. nr. 15/69202 og 15/69203
Indsigere henstiller til, at den nuværende afstand fra minkfarmene på Hedevangsvej på
min. 500 m til byzone overholdes, så pelsdyrfarmene har mulighed for at fortsætte en hensigtsmæssig, rentabel og lovlig drift over en
længere årrække.
Indsigere henstiller i øvrigt til, at Frederikshavn Kommune overholder de gældende regler, og at Plan- og Miljøudvalget genovervejer
planlægningsbeslutningen, da udvalget er blevet misinformeret af ”Center for Teknik & Miljø” om afstandskrav vedrørende de eksisterende minkfarme på Hedevangsvej. Indsigere
gør opmærksom på, at der ved en den eksisterende besætning på 3.300 avlstæver er en
geneafstand på 281,25 m til eksisterende eller
fremtidig byzone og ikke 220 m, som angivet
af ”Center for Teknik & Miljø”.
Derudover gør indsigerne opmærksom på, at
de ved den foreslåede planlægning for boliger
ved Solsbæk Strand afskæres fra at udvide
deres pelsfarm rent geografisk både for så vidt
angår produktionsudvidelser som velfærdsudvidelser ved f.eks. øgede lovkrav vedrørende
plads til minkene.
Det påpeges at ved at fastholde det politisk
vedtagne afstandskravet på 300 m til den
kommende byzonegrænse vil det få alvorlige
økonomiske konsekvenser for pelsdyrfarmen,
da det kan betyde, at man må indskrænke sin
nuværende besætning for at kunne overholde
fremtidige lovkrav.
Indsigerne mener, at planlægningen har en
ekspropriationsagtig karakter og vil derfor
kræve, at Frederikshavn Kommune erstatter

Ad. 4
Den nuværende afstand på ca. 500 m fra afgrænsningen af erhvervsområdet til pelsdyrfarme (rammeområde SAE.E.04.45) og til byzonegrænsen ved den eksisterende parcelhusbebyggelse ved Sadelmagervej (rammeområde
SAE.B.04.04) er ikke lovgivningsmæssigt fastsat,
men angiver blot de faktiske forhold.
I forhold til det politiske ønske om at planlægge
for boliger ved Solsbæk Strand har Frederikshavn Kommune ud fra gældende lovgivning
vurderet og fastlagt et nyt afstandskrav på 300
m. Afstandskravet på 300 m overholder såvel
pelsdyrbekendtgørelsens §3 og husdyrgodkendelseslovens §20 samt husdyrgodkendelseslovens geneafstande og beskyttelsesniveauer for
lugt.
Frederikshavn Kommune har på lige fod med
indsigere udregnet geneafstand i henhold til
husdyrgodkendelsesloven. Resultatet af udregningen giver præcis samme resultat som indsigere med en geneafstand på 281,25 m.
Grunden til, at Frederikshavn Kommune i sagsfremstillingen til Plan- og Miljøudvalget den 1.
april 2014 har anført en estimeret geneafstand
på ca. 220 m fremfor de 281,25 m, er, at kommunen har valgt at arbejde med afstand fra
afgræsningen af erhvervsområdet til pelsdyrfarme og til den nye byzonegrænse. Geneafstanden ifølge husdyrgodkendelsesloven måles
fra en pelsdyrfarms lugtcentrum, hvilket typisk
er midt på farmen og ikke i kanten af farmen.
Kommunen har estimeret et lugtcentrum på
pelsdyrfarmen på Hedevangsvej 35 til ca. 60 m
fra afgrænsningen af erhvervsområdet til pelsdyrfarme. Dette giver en samlet estimeret afstand på ca. 220 m (281,25-60 m=221,25 m) fra
afgræsningen erhvervsområdet til det nye boligområde.
Trods den estimerede geneafstand på ca. 220
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dem ethvert tab og udgift, som de måtte lide.

har Frederikshavn Kommune alligevel valgt at
fastholde et afstandskrav på 300 m fra afgrænsningen af erhvervsområdet til pelsdyrfarme (rammeområde SAE.B.04.45). Afstanden
er fastsat ud fra, at husdyrgodkendelseslovens
§20 angiver, at kommunen ved en afstand mindre end 300 m skal sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne
begrænses.
I forhold til indsigeres bemærkning om krav på
erstatning som følge af ny planlægning 300 m
nord for pelsdyrfarmen, så er Frederikshavn
Kommune af den holdning ud fra det foreliggende grundlag, at planlægningen er erstatningsfri. Der skal foreligge ganske særlige omstændigheder, der gør, at planlægningen har
karakter af ekspropriation. Herunder skal det
bl.a. kunne dokumenteres, at pelsdyrfarmen
ikke fortsat kan anvendes økonomisk forsvarligt. Denne dokumentation er ikke modtaget fra
indsigere.
Overordnet set erkender Frederikshavn Kommune, at der er en risiko for, at der kan komme
skærpede regler for lugt, dyrevelfærd m.m.,
men disse risici er der altid, ligesom Frederikshavn Kommune også må planlægge og agere ud
fra, at lovgivningen inden for myndighedsbehandling ændres.
Administrationen indstiller:
− At afstandskravet på 300 m fra afgrænsningen af erhvervsområdet til pelsdyrfarme og det nye byzoneområde til boliger
fastholdes.
− At indsigeres bemærkninger tages til efterretning.
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Bilag: 10.2. Meddelte påbud - PMU 05.05.2015.pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 74530/15

Notat
Meddelte påbud

Plan‐ og Miljøudvalget
05.05.2015

Sags.nr.
07/1591

Sagsbehandler : CHLR

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 14. april 2015 meddelt følgende påbud:


Sagnr. 07/483
Forsvarets Ejendomsstyrelse er påbudt at foretage en yderligere undersøgelse af forurening på
Tankområde Frederikshavn, Flade Kirkevej 14, 9900 Frederikshavn som følge af oliespild fra et utæt
nedgravet rørledning. Påbuddet er givet den 24. april 2015 og skal være efterkommet senest den 1.
september 2015.



Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om separering af regn- og spildevand
Løbenr.

Sagstitel

Påbud afsendt

2013

4511

Gørtlervej 7, 9300 Sæby

01-04-2015 13:12

2014

17936

Vestergade 54, 9900 Frederikshavn

01-04-2015 11:36

2014

18644

Vægtervej 7, 9300 Sæby

31-03-2015 11:22

2014

17939

Vestergade 57, 9900 Frederikshavn

31-03-2015 11:05

2014

17793

Svanholmsvej 23, 9900 Frederikshavn

31-03-2015 10:25

2014

17955

Lars Brandstrups Vej 7, 9900 Frederikshavn

31-03-2015 09:23

2014

17952

Lars Brandstrups Vej 4, 9900 Frederikshavn

31-03-2015 09:09

2014

18607

Buntmagervej 15, 9300 Sæby

31-03-2015 08:55

2014

17348

Kastanievej 49, 9900 Frederikshavn

31-03-2015 08:40

2014

17345

Kastanievej 41, 9900 Frederikshavn

31-03-2015 08:29

2014

17905

Svanholmsvej 35, 9900 Frederikshavn

30-03-2015 11:41

2014

17783

Svanholmsvej 14, 9900 Frederikshavn

30-03-2015 11:10

2014

18660

Rebslagervej 16, 9300 Sæby

30-03-2015 10:42

2014

18655

Rebslagervej 7, 9300 Sæby

30-03-2015 10:39

2014

17469

Ørnevej 57, 9900 Frederikshavn

30-03-2015 10:15

2013

6723

Ørnevej 59, 9900 Frederikshavn

30-03-2015 09:17

2014

18639

Søtoften 14, 9300 Sæby

30-03-2015 09:54

2014

17468

Ørnevej 55, 9900 Frederikshavn

27-03-2015 13:37

2014

18648

Solsbækvej 57B, 9300 Sæby

27-03-2015 10:20

Bilag: 10.1. Afgørelse fra klageinstanser - PMU 05.05.2015.pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 74533/15

Notat
Afgørelser fra klageinstanser

Plan‐ og Miljøudvalget
05.05.2015

Sags.nr.
07/1591

Sagsbehandler : CHLR

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:


Afslag på lovliggørende landzonetilladelse til bygning på Hedestien 4 C, Frederikshavn af 8. april
2015
Ejerne af sommerhuset har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 11. oktober 2013 om
afslag på lovliggørende landzonetilladelse til en bygning på Hedestien 4, Frederikshavn
Natur- og Miljøklagenævnet er 8. april 2015 kommet frem til følgende afgørelse:
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes afgørelse af 11. oktober
2013 og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen.



Kommunens afslag på genoptagelse af en afgørelse om dispensation fra områdets lokalplan til
opsætning og forlængelse af hegn mellem ejendommene Strandvej 92 og 94, Strandby af 13. april
2015
Ejer af ejendommen Strandvej 94 i Strandby har klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af
12. december 2014 om afslag på genoptagelse af den tidligere meddelte afgørelse om dispensation
fra områdets lokalplan af 27. oktober 2016
Natur- og Miljøklagenævnet er 13. april 2015 kommet frem til følgende afgørelse:
Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Frederikshavn Kommunes
afgørelse af 12. december 2014 om afslag på genoptagelse af kommunens afgørelse om
dipsensation fra områdets lokalplan.
Natur- og Miljøklagenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om fastlæggelse af
skel eller om en evt. overskridelse af skel ved hegnets placering. Disse dele af klagen må
derfor afvises.
Nævnet afviser at realitetsbehandle klagen over kommunens dispensation fra
bestemmelserne §§ 9.1 – 9.2 i områdets lokalplan, da klagen er indgivet efter klagefristens
udløb.

Bilag: 10.3. Status budget 2016 - Plan- og Miljøudvalget
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 76907/15

Notat
Status Budget 2016

Plan- og Miljøudvalget
05.05.2015

Sags.nr. 15/16194
Dok. nr. 76907-15

Sagsbehandler: BOCH

I følge den vedtage budgetprocedure for budget 2016 – 2019 skal alle udvalg behandle budgetforslag for
eget område på møder i juni.
Rammen på Plan- og Miljøudvalgets drift 2016 udgør i alt 13.456.885 kr.
Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2016 – 2019 vedtaget en række reduktioner, herunder
en demografiregulering i budgetår 2016 på -21 t.kr. samt en yderligere 1%-produktivitetsstigning i budgetår
2019 på -134 t.kr. på Plan- og Miljøudvalget. Produktivitetspuljen har en stigende virkning i alle
budgetoverslagsår.
Digitaliseringspuljen udgør en øget reduktion i budgetår 2016 med budget på -105 t.kr.
Rammen på Plan- og Miljøudvalgets anlæg 2016 udgør i alt 1.753.891 kr.
Anlægsrammen består af 1.703 t.kr. i budgetår 2016 vedr. Trafikterminal. Pulje vedr. digitalisering og
velfærdsteknologiske tiltag udgør 51 t.kr. i budgetår 2016.
Det takstfinansierede område på Plan- og Miljøudvalget udgør 503.450 kr. i budgetår 2016.
Den samlede pris- og lønvirkning i budgetår 2016 udgør 340 t.kr.
Budgettet afspejler de besparelser og justeringer, der er indarbejdet i den kollektive trafikplan.

