
Referat Plan- og Miljøudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 16-08-2016 15:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Anders Brandt Sørensen (A) - Formand
Frode Thule Jensen (V)
Jens Hedegaard Kristensen (A)
Mogens Brag (V)

Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
Mogen Brag (V) deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-7

Stedfortrædere:



Plan- og Miljøudvalget - 16-08-2016 15:00 Side 2 af 44

Indholdsfortegnelse

Plan- og Miljøudvalget

16-08-2016 15:00

1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.B.15.07.01 og forslag til 
kommuneplantillæg nr. 15.24 Vinkelgården i Frederikshavn...........................................3

2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande 
Sæby Syd.........................................................................................................................4

3 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. 
Rhuus Vej i Sæby.............................................................................................................6

4 (Åben) Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Ålbæk Havn............................7

5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S ................................................9

6 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 
samt takstblad fra Frederikshavn affald ........................................................................11

7 (Åben) Miljø- og strandberedskabsplan 2016............................................................15

8 (Åben) Boliger i fællesbygningen på Sæby Søbad......................................................17

9 (Åben) Orientering vedr. markiser mv. ved restaurationer i Skagen..........................19

10 (Åben) Lovliggørelse af markise mv., Havnevej 16, Skagen ....................................22

11 (Åben) Ansøgning om dispensation til at bibeholde markise, 
Havnevej 5C, Skagen.....................................................................................................25

12 (Åben) Ansøgning om dispensation til opsatte markiser, Sct. 
Laurentii Vej 41, Skagen ...............................................................................................27

13 (Åben) Ansøgning om dispensation for lovliggørelse af udebar, 
Havnevej 5C, Skagen.....................................................................................................29

14 (Åben) Ansøgning om tilladelse til indretning af boliger på 
Jernbanealle 2A i Sæby .................................................................................................31

15 (Åben) Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, 
Havnevej 8, Strandby ....................................................................................................33

16 (Åben) Lovliggørelse af småbygninger i skel, Holmbovej 27, 
Frederikshavn................................................................................................................35

17 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus, 
Nymarksvej 2, Strandby ................................................................................................37

18 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus, 
Hannesvej 7, Strandby ..................................................................................................39

19 (Åben) Klage over ændring af facade på bevaringsværdig 
ejendom, Beliggende Vinkelvej 15, 9990 Skagen ..........................................................42



Plan- og Miljøudvalget - 16-08-2016 15:00 Side 3 af 44

1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.B.15.07.01 og forslag til 
kommuneplantillæg nr. 15.24 Vinkelgården i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21231

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 1. marts 2016 om at igangsætte 

udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til tillæg til kommuneplanen, foreligger nu de 

nævnte planforslag. 

Planforslagene lægger op til at muliggøre, at den eksisterende tagetage på bygningen 

beliggende langs Sæbystien indrettes med de 14 lejligheder med en helt ny 

tagkonstruktion og nyt tag, men uden at den totale bygningshøjde ændres. 

Planforslagene muliggør ligeledes en renovering af bygningernes friarealer og facader.

Lokalplanforslaget fordrer en mindre ændring af kommuneplanens rammebestemmelser 

for så vidt angår etageantallet. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et 

kommuneplantillæg, der foreslår etageantallet ændret fra 3 til 4 etager

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

planforslagene sendes i offentlig debat. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Bilag

 Lokalplanforslag FRE.15.07.01 (1376319 - GEO-2015-21231)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande Sæby Syd
Sags ID: GEO-2016-00781

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af 5 oplande Sæby Syd – har været fremlagt i offentlig høring i perioden 
fra den 2. maj til den 27. juni 2016. 

Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem 
ændres til et nyt separatsystem.

I forbindelse med offentlighedsfasen, er Frederikshavn Spildevand A/S blevet 
opmærksom på, at der er tinglyst fællesprivat kloakanlæg på en række ejendomme på 
Vinkelvej i Sæby. Fælleskloakken for disse ejendomme skal ligeledes separeres, og det 
fremtidige separate kloaksystem vil fortsat, jf. tinglysningen have status af fællesprivat 
kloakanlæg

Bemærkningerne fra Frederikshavn Spildevand A/S er indarbejdet i det endelige forslag 
til tillæg nr. 9.

I øvrigt er der ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse 
med den offentlige høring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 

vedtages endeligt med ovennævnte ændring.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Bilag

 Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
 Bilag 2 - Udløbsskemaer (1282359 - GEO-2016-00781)
 Endelig  Tillæg nr 9 til spildevandsplan for 5 oplande Sæby (1392049 -

GEO-2016-00781)
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3 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
Sags ID: GEO-2016-00779

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby – har været fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 2. maj til den 27. juni 2016. 

Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem 
ændres til et nyt separatsystem.

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den 

offentlige høring

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet at forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 
vedtages endeligt uden ændringer. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Bilag

 Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej - Sæby 
(1283676 - GEO-2016-00779)

 Oplandsskema for kloakopland (1283627 - GEO-2016-00779)
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4 (Åben) Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Ålbæk Havn
Sags ID: GEO-2016-01301

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Ålbæk Havn søger om udarbejdelse af ny lokalplan for den eksisterende Ålbæk Havn. 

Området er i dag omfattet af ”Lokalplan nr. 164-E.4 Lokalt erhvervsområde, Ålbæk 

Havn”, som bl.a. åbner mulighed for anvendelse til: fiskerierhverv, klubvirksomhed, 

gæstehavn, eksisterende detailhandel med fisk og kiosk, redskabshuse/vinteropbevaring 

af både mv samt redskaber og grej mv. for bundgarnsfiskere. Den eksisterende lokalplan 

er udarbejdet i juni 2000.

Havnen ønsker at åbne mulighed for nye anvendelser som: Liberale erhverv, 

restaurationsvirksomheder samt detailhandel (i dag kun med fisk og kiosk).

Bland andet det eksisterende skibsværft på havnen tænkes erstattet med ovenstående 

anvendelser, idet havnens problemer med vanddybden bevirker, at der fremover 

sandsynligvis ikke vil kunne drives normalt skibsværft på havnen.

Derudover ønskes der mulighed for at etablere serveringsareal i op til 2 etagers højde, 

hvor der i dag kun er mulighed for maksimalt 1 etage og 3,5 meter, således at 

restauranterne kan lave fælles serveringsareal eventuelt over fiskerestaurantens P-plads 

med udsigt over havn og Ålbæk bugt.

Havnen har indsendt en ansøgning på ovenstående. Dertil har fagcenteret modtaget et 

helt konkret oplæg til lokalplanændringer i forhold til den nugældende lokalplan for 

området. 

Området er omfattet af retningslinje 6.1 ”Områder til detailhandelsbutikker – Lokalcenter 

Aalbæk syd og havn” i kommuneplan 2015. I området kan der etableres 

dagligvarebutikker med en maksimal butiksstørrelse på 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker 

med en maksimal butiksstørrelse på 700 m2. Inden for området kan der 

etableres/planlægges for nye butikker og omdannelse af eksisterende butikker op til et 

maksimalt butiksareal på 9.000 m2, hvor af de 5.913 m2 er eksisterende butiksareal.
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Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Inden for 

strandbeskyttelseslinjen må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder 

eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. 

Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke 

foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Ændret anvendelse af en eksisterende bygning kan være omfattet af forbuddet mod 

tilstandsændringer, selv om der ikke sker en ændring af bygningens ydre fremtræden. 

Dette gælder navligt ibrugtagning til beboelse, butikserhverv eller restaurant og lignende

Forbuddet gælder dog ikke for arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål.

Fagcenteret anbefaler derfor, at anvendelsen af butikker til detailhandel præciseres til at 

omfatte havnerelaterede butikker, skibsproviantering mv. Vedrørende liberale erhverv og 

restauranter på havnen kan der være forhold, som vil afhænge af en nærmere afklaring 

med Kystdirektoratet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der kan udarbejdes ny planlægning for området efter 

fagcenterets anbefalinger, og at ansøger forestår tilvejebringelse af lokalplanen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget anmoder Teknisk Udvalg, som ejer, om en udtalelse forinden man behandler 
sagen.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Bilag

 Ansøgning om igangssætning af ny lokalplan for Ålbæk Havn (1303140 
- GEO-2016-01301)

 forslag til ny lokalplan (1328710 - GEO-2016-01301)
 Ændringer til lokalplanen (1328712 - GEO-2016-01301)
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5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S
Sags ID: EMN-2016-00332

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2017 til godkendelse 

i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 9. marts 2016.

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

2016, med følgende væsentlige ændringer:

 Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse samt 

abonnementsordningen for lægehuse m.v. holdes uændret i forhold til budget 

2016.

 Prisen for indsamling og behandling af kasser med sygehusaffald falder 

fra180,00 kr./kasse til 167,00 kr./kasse.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2017 ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2017

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald 

og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 23,40 kr. pr. virksomheder, 

registreret i CVR og 1,39 kr. pr. indbygger, hvilket er uændret i forhold til budget 2016.

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

prisfremskrivning.

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 

5.775 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 135.000 kr.  

Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, 

med enkelte undtagelser, hos alle virksomheder med et aktivt CVR-nr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der 

indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til 

Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper

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

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

§ 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.
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Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

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

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

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i 

form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. 

Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af 

blandt andet affaldstype og mængde.

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

indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede 

administrationsomkostninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2017 tages til efterretning og 

fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Bilag

 MVs Budgetforslag 2017 (1342857 - EMN-2016-00332)
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6 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt 
takstblad fra Frederikshavn affald
Sags ID: GEO-2016-02264

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering 

skal således være omkostningsbestemt.

De nationale affaldsplaner indebærer blandt andet en øget fokus på større genbrug og 

sortering af husholdningsaffaldet. I Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der udstikker 

rammerne for den fremtidige håndtering af affald i kommunen, er det et mål at 

eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovationen 

og opdeling i bioaffald og restaffald samt udbygning af ordninger for genanvendelige 

fraktioner.

Der er ikke i budget for 2017 indregnet omkostninger til nye indsamlingsformer, men der 

er indregnet omkostninger til forventelige projektarbejder. En omlægning af 

indsamlingsordningerne forventes ikke samlet at medføre øget betaling for indsamling 

eller affaldsbortskaffelse, men kan betyde ændrede priser for borgerne på de enkelte 

løsninger, jf. licitation på indsamlingsopgaven foretaget af Frederikshavn Affald A/S i 

2015.

Frederikshavn Affald A/S har valgt at fastholde taksterne i 2017 uændret i forhold til 

taksterne i 2016 og afvente takstændringer indtil det fremtidige indsamlingssystem er 

endeligt valgt.

På baggrund af ovenstående anbefaler CTM, at Frederikshavn Kommunes takster til 

borgerne også fastholdes uændret i 2017. 

Uændrede takster medfører at der vil blive henlagt ca. 750.000 kr. til uforudsete udgifter 

ved implementering af nye indsamlingssystemer og til at udjævne og stabilisere taksterne 

når der skiftes indsamlingssystem. 

Takstblad 2017 for Frederikshavn Affald A/S

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune 

godkende takster for selskabet. 
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Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 23. juni 2016 godkendt 

selskabets driftsbudget og takstblad for 2017. Frederikshavn Affald A/S fremsender på 

den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

Renovationstaksten 2017

Udgifterne til Frederikshavn Affald A/S er for 2017 stort set uændret i forhold til 2016, 

hvorfor taksterne med ovennævnte begrundelse fastholdes i 2017:

Takster 2017 Takster 2016

Sæk/uge 900 900

Sæk/sommerhus 550 550

Sæk 14. dag 550 550

140 l cont./uge 1120 1120

140 l cont./ 14. dag 660 660

240 l cont./uge 1665 1665

240 l cont./ 14. dag 920 920

400 l cont./ uge 2150 2150

400 l cont./14. dag 1150 1150

600 l cont./uge 2650 2650

600 l cont./14. dag 1400 1400

800 l cont./uge 3200 3200

800 l cont./14. dag 1700 1700

Molok pr. tømning 550 550

Takst for ændring 100 100

Ekstrasække 24 24

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s

omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap 

og papir, hjemmekompostering, batteriindsamling, storskrald samt 

administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse 

af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering. 

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

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. 

For 2017 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Lejligheder/helårsboliger 1025 1025

Sommerhuse / 

værelser

750 750
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Alle gebyrer er ekskl. moms.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

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

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

57.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en 

klippekortordning, med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til 

genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og 

trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

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

affald, virksomheden forventer at aflevere. 

Ordningen fortsætter uændret i 2017

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950

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

Stor mængde, op til 10 ton/år (rødt kort) 4.700 4.700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Gebyr for administration

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af kommunens 

generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder:

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse

 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra 

virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2017

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Grundgebyr administration - erhverv   300   300

Gebyret er ekskl. moms.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

 nærværende forslag for 2017 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
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 nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr 

for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til byrådets 

godkendelse. 

 takstblad for 2017 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til Økonomiudvalget og 

byrådets godkendelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Bilag

 Takstblad for 2017 (1359093 - GEO-2016-02264)
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7 (Åben) Miljø- og strandberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2008-01038

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling

Formålet med både Miljøberedskabsplanen og strandberedskabsplanen er, at Center for 
Teknik og Miljøs (CTM), indenfor forvaltningens kompetenceområde, har rammerne for at 
kunne yde en kvalificeret natur- og miljøfaglig bistand til beredskabet i forbindelse med 
miljøuheld, samt at forvaltningen og Nordjyllands Beredskab, klynge nord - Frederikshavn
har fælles retningslinjer for, hvordan en miljøberedskabsmæssig situation skal håndteres.

Begge planer er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, klynge nord –
Frederikshavn og erstatter tidligere planer på området. Planerne beskriver de særlige 
opgaver der er i relation til miljøberedskabet for akutte miljøuheld ved vandløb, søer, 
grundvand og på landjorden samt sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige 
forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne.

Miljøberedskabsplanen er udarbejdet i henhold til beredskabsloven og indgår som en 
del af Frederikshavn Kommunes samlede beredskabsplan, jf. beredskabslovens § 25 
stk. 1.

Strandberedskabsplanen er udarbejdet i henhold til § 35 i lov om beskyttelse af 
havmiljøet. Ved revision af strandberedskabsplanen skal miljø- og fødevareministeriet og 
forsvarsministeriet orienteres.

Begge planer skal jf. lovgivningen ajourføres løbende når der forekommer væsentlige 
ændrede forhold og skal tages op til en samlet vurdering mindst hvert 4. år.

CTM vurderer, at planerne vil styrke beredskabet og forvaltningen i en miljømæssig 
beredskabssituation og skabe en fælles praksis for, hvordan sådanne situationer skal 
håndteres. Planen sikrer også, at Nordjyllands Beredskab har en klar indgang til 
forvaltningen, og at forvaltningen ved, hvem der gør hvad i en miljøberedskabsmæssig 
situation.

Der er tilknyttet en fælles adresse- og telefonliste til de 2 planer, der i samarbejde 
mellem CTM og Nordjyllands Beredskab opdateres jævnligt og mindst en gang årligt.

Begge planer lægger op til, at alle miljøberedskabsmæssige situationer
indgår til og styres af Nordjyllands Beredskab, som videreformidler til CTM’s 
miljøvagter om nødvendigt og relevant.

De to planer skal fungere som opslagsværk for både Nordjyllands Beredskab og 
CTM’s miljøvagter. De væsentligste elementer i planerne er:

Miljøberedskabsplanen:
 Generelle handlingsinstrukser for alamcentral/politi og beredskab til vurdering 

af miljøuheldets omfang.



Plan- og Miljøudvalget - 16-08-2016 15:00 Side 16 af 44

 Redskaber til vurdering af relevant og nødvendig indsats ud fra om der er tale 
om ”mindre miljøuheld” eller ”større miljøuheld”

 Overordnede anvisninger i relation til uheld ved vandløb/søer, 
grundvandvand/jord, kloakker og havneområder.

 Konkrete anvisninger i relation til uheld ved vandforsyningsanlæg og offentlig 
kloak.

 Information og underretning

Strandberedskabsplanen:
 Generel alarmerings- og varslingsprocedure.
 Retningslinjer for anmeldelse til Miljøstyrelsen og Marinestaben
 Beskrivelse af de enkelte kyststrækningers sårbarhed.
 Redskaber til vurdering af relevant indsats på baggrund af forureningens 

størrelse og om det forurenede område dækker flere kommuner.
 Procedurer for prøveudtagning og log til dokumentation for forureningens 

omfang og afholdte udgifter
 Retningslinjer for håndtering og bortskaffelse af affald
 Information og underretning

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget godkender de 2 planer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Bilag

 Miljøberedskabsplan  09-06-2016 (1338412 - EMN-2008-01038)
 Strandberedskabsplan 09-06-2016 inkl kortbilag (1338413 - EMN-

2008-01038)
 Telefonliste og adresseliste - miljø-  strandberedskab  09-06-2016 

(1338414 - EMN-2008-01038)
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8 (Åben) Boliger i fællesbygningen på Sæby Søbad
Sags ID: GEO-2015-22725

Sagsbehandler: Lene Morthensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af boliger i 

fællesbygningen på Sæby Søbad. Ansøger ejer fællesbygningen og har ønske om at 

udvide og indrette 23-25 boliger i fællesbygningen i varierende størrelse fra 80-130 m2. 

Boligerne forventes at henvende sig til forskellige brugergrupper fra børnefamilier til 

enkeltpersoner eller par, se bilagte ansøgning.

Den eksisterende fællesbygning ønskes udvidet mod syd således, at der opstår en 

karrebebyggelse og centerdelens gårdrum vil fremstå som et halvprivat område med 

adgang til boliger, plads til ophold og træer m.m. Udtrykket af bygningen og valg af 

materialerne i udvidelsen vil være i samspil og overensstemmelse med den eksisterende 

bebyggelse. Samtidig vil udvidelsen ske i respekt for feriehusenes placeringer, udsyn og 

adgang til stranden, se bilagte prospekt. Der vil desuden blive skabt plads i bebyggelsen 

til formidleren af udleje af feriehusene på Sæby Søbad (pt. Danland).

Ansøger har igennem flere år forgæves forsøgt at drive restaurant med tilhørende møde-

og konferencefaciliteter i fællesbygningen, men har måttet sande, at det efter flere forsøg 

ikke er lykkes at skabe en fornuftig økonomi og forretning. Som følge heraf er 

restauranten og mødelokalerne nu lukket og fællesbygningen står tom.

Tidligere politisk behandling

Ønsket om en ændret anvendelse af fællesbygningen ved Sæby Søbad har tidligere 

været behandlet på Plan- og Miljøudvalget på møde den 5. maj 2015. Udvalget 

besluttede dengang at igangsætte planproces med en indledende foroffentlighedsfase. 

Denne fase blev dog aldrig gennemført, da ansøger satte ansøgningen i bero, fordi en 

gruppe fra ejerforeningen til Sæby Søbad ville forsøge at etablere en investorgruppe som 

kunne overtage ejendommen. Dette har efter et års venten ikke kunnet gennemføres.

Sagen er sendt til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget igen, da ansøger, ud over 

at ændre anvendelsen af fællesbygningen til boligformål, nu også har ønske om at udvide 

bygningen, så der tilbygges ca. 500 m2 til i alt 23-25 boliger fremfor de oprindelige 14-15 

helårsboliger.

Eksisterende planlægning
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Fællesbygningen er ifølge Kommuneplan 2015 udlagt til ferie- og fritidsområde, ferieby 

og feriecenter samt grønne områder (SAE.F.01.50). Den eksisterende lokalplan 

(SAE.4.24.0) udlægger fællesbygningen til Sæby Søbads fællesanlæg som restaurant, 

kursusbygninger, reception, div aktivitetsrum samt svømmehus. Anvendelsen af 

fællesbygningen på Sæby Søbad til boligformål vil derfor betyde, at der skal udarbejdes 

kommuneplantillæg og lokalplan for området, som udlægger arealet til boliger.

I Kommuneplan 2015 ligger området med fællesbygningen inden for et større område 

udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Sæby og omegn. Området er samtidig 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. Hele Sæby Søbad ligger inden for kystnærhedszonen. En ændret anvendelse og 

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, se i øvrigt bilagte referat med bilag fra mødet den 5. 

maj 2015.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 der igangsættes planlægning for det ansøgte. Der afholdes indledningsvis en 4-

ugers foroffentlighedsfase med borgermøde i efteråret 2016 med henblik på at 

indhente ideer og forslag til den fremtidige planlægning.

 der efter foroffentlighedsfasen tages stilling til konkret planlægning for det 

ansøgte. Der skal efterfølgende udarbejdes lokalplan og tillæg til Kommuneplan 

2015. Lokalplanen udarbejdes af bygherre og kommuneplantillæg af kommunen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet indstillingens første punkt, 1. sætning udgår.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Ansøgning pr. 13.05.2016 (1321004 - GEO-2015-22725)
 Visualisering af ændringer (1317530 - GEO-2015-22725)
 Behandling i PMU den 5. maj 2015 (1321006 - GEO-2015-22725)
 Bilag til PMU den 5. maj 2015 (1321016 - GEO-2015-22725)
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9 (Åben) Orientering vedr. markiser mv. ved restaurationer i Skagen
Sags ID: BYG-2016-01057

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø er i forbindelse med behandling af flere henvendelser vedr. 

støjproblemer i Skagen blevet bekendt med flere ikke ansøgte forhold ved restaurationer 

på Havnevej og Sct. Laurentii Vej i Skagen. 

Til orientering oplistes oversigt over de konstaterede forhold og status.

Havnevej 5C

På Havnevej 5C er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om, eller som ikke 

overholder den gældende lokalplan for området:

 Markise påbygget gavl mod Havnevej 9. Markisen overholder ikke lokalplanens 

bestemmelser om udseende og størrelse.

 Udebar i skel mod Havnevej 9. Bygningen overholder ikke lokalplanens 

bestemmelser om omfang, placering og ydre fremtræden.

 Skiltning på gavl mod syd. Skiltet respekterer ikke lokalplanens bestemmelser.

 Hegn/afskærmning mod Havnevej 9 og mod parkeringsareal. Hegnet overholder ikke 

lokalplanens bestemmelser om udseende og højde.

 Tilbygning af udhus/udvidelse af køkken i baggården.

Tilbygningen opfylder ikke lokalplanens bestemmelser om ydre fremtræden. 

 Køkkenvogn/scene opsat på parkeringsareal i baggården. Vognen er opstillet på 

areal, der er udlagt til parkering og direkte i naboskel, og overholder ikke lokalplanens 

bestemmelser om udseende mv. 

Der er indsendt ansøgning om dispensation for lovliggørelse af markise og udebar.

Ansøgningerne behandles som selvstændige punkter på udvalgets dagsorden.

Ansøgning om tilbygning i baggården er under behandling i Center for Teknik og Miljø.

Skilt er udskiftet med nyt skilt, som respekterer lokalplanen. 

Repræsentant for ejer har oplyst, at køkkenvogn vil blive fjernet og at de vil indgå i dialog 

med naboerne og ændre hegnet, så det er tilpasset naboernes ønsker og lokalplanens 

bestemmelser. Disse arbejder afventer afklaring på mulig lovliggørelse af markise og 

udebar samt dialogmøde med naboer.

Havnevej 5A

På samme ejendom, men vedrørende ejerlejligheden Havnevej 5A, er der konstateret 

følgende forhold, der ikke er søgt om, eller som ikke overholder den gældende lokalplan:
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 Fast overdækning af udeserveringsareal mod Havnevej 3A. Overdækningen 

overholder ikke lokalplanens bestemmelser om udformning og materialevalg.

 Markise mod Havnevej. Der er opsat markise ud over Havnevej. Markisen overholder 

ikke lokalplanens bestemmelser om udseende og størrelse. 

 Tilbygning af udhus/lager i baggården.

Tilbygningen opfylder ikke lokalplanens bestemmelser om ydre fremtræden.

 Oplag af stole, borde mv. på parkeringsareal i baggården. 

Center for Teknik og Miljø har været i dialog med ejer, der oplyser, at den faste 

overdækning mod Havnevej 3A fjernes. Ejer vil søge om lovliggørelse af markise og 

udhus/lager. Ansøgning er ikke modtaget endnu. 

Havnevej 3A

På Havnevej 3A er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om, eller som ikke 

overholder den gældende lokalplan:

 Markise over udeserveringsareal mellem Havnevej 3A og Havnevej 5A. Markisen 

overholder ikke lokalplanens bestemmelser om udseende og størrelse.

Ejer er kontaktet for lovliggørelse af markisen. Repræsentant for ejer har oplyst, at de vil 

søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Ansøgning er ikke modtaget endnu. 

Havnevej 16

På Havnevej 16 er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om eller som ikke 

overholder den gældende lokalplan:

 Opsat afskærmning omkring udeareal i baggården. Afskærmning overholder ikke 

lokalplanens bestemmelser om hegn mv.

 Markise over udeareal i baggården. Markise overholder ikke lokalplanens 

bestemmelser om udformning og størrelse.

 Opsat udebar i skel mod Havneplads 4A. Bygningen overholder ikke lokalplanens 

bestemmelser om omfang, placering og ydre fremtræden.

 Overdækning af flugtvej/passage mod Havneplads 4A.

Der er fremsendt ansøgning om lovliggørelse af de enkelte forhold. Ansøgningen  

behandles som selvstændigt punkt på udvalgets dagsorden.

Sct. Laurentii Vej 41

På Sct. Laurentii Vej 41 er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om eller som 

ikke overholder den gældende lokalplan:

 Markise over udeserveringsareal mod Holstvej og markise over udeserveringsareal 

mod Sct. Laurentii Vej. Markiserne overholder ikke lokalplanens bestemmelser om 

udseende og størrelse.

Der er fremsendt ansøgning om dispensation for lovliggørelse af de opsatte markiser. 

Ansøgningen  behandles som selvstændigt punkt på udvalgets dagsorden.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes.
Der afholdes et dialogmøde med parterne i Skagen.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Ikke ansøgte forhold Havnevej 5A og 5C (1391592 - BYG-2016-01057)
 Ikke ansøgte forhold Havnevej 3A (1391591 - BYG-2016-01057)
 Ikke ansøgte forhold Havnevej 16 (1391593 - BYG-2016-01057)
 Ikke ansøgte forhold Sct. Laurentii Vej 41 (1391594 - BYG-2016-01057)
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10 (Åben) Lovliggørelse af markise mv., Havnevej 16, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01854

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
I forbindelse med tilsyn på ejendommen Havnevej 16 i Skagen har Center for Teknik og 

Miljø konstateret flere forhold, der ikke har været søgt om eller overholder den gældende 

lokalplan for området. Der er i baggården opsat en ca. 40 m² stor overdækning / markise 

med sammenfoldeligt tag. Markisen er fastgjort på eksisterende bygning på en ca. 3,5 m 

høj skærmvæg mod nord/øst. Der er opsat mindre overdækket bar i skel mod 

Havneplads 4 og udført overdækning af passage mellem Havnevej 16 og Havneplads 4.

Ejer har søgt om lovliggørelse af de enkelte forhold, og begrunder bl.a. ansøgningen 

med, at de ikke har været bekendt med, at det opførte har krævet tilladelse samt at 

gården er fuldstændigt afskåret, så det ikke er synligt i området. Afskærmningsvæggen er 

bygget for at imødekomme støjklager fra naboejendomme. 

Yderligere begrundelser fremgår af ansøgningen i bilag.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte. 

Havnevej 16 er i lokalplanen optaget som en bevaringsværdig bygning, og er registreret 

med bevaringsværdi 4 (middel) i kommunens SAVE registrer.

Ejendommen var dog ikke optaget som bevaringsværdig i den tidligere Lokalplan 100-

C.10 for bevaring af Skagen bymidte, som var gældende for ejendommen før 2008. 

Lokalplan SKA.200.C1 blev vedtaget i december 2008, og har bl.a. til formål at beskytte 

kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder 

i harmoni med den oprindelige byggeskik og bymæssige karakter.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for bygningers omfang samt bestemmelser om 

markiser og hegn. Heraf fremgår det bl.a., at bygninger skal holdes mindst 2,5 m fra 

naboskel. Mindre sekundære bygninger kan dog opføres i skel. Markiser må kun 

opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og dørhuller og overdækning af 

udeserveringsarealer må kun foretages med parasoller. Hegn og plankeværk må ikke 

være højere end 1,8 m og skal males i farverne svensk rød, grå eller sort. 

Ejendommen er optaget som bevaringsværdig, og der er ikke optaget konkrete 

bestemmelser om bygningernes ydre fremtræden, da ombygning kun må foretages med 

byrådets tilladelse. 

Juridiske konsekvenser 
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Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra 

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

principper. 

Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering med mindre 

forholdet vurderes af underordnet betydning for de omboende jf. Planlovens § 20. 

Naboorientering er ikke gennemført.

Planmæssige konsekvenser

Når der er tale om forhold af ældre karakter kan kommunen, som følge af passivitet, 

miste retten til at håndhæve en lokalplans bestemmelser.

Ved vurdering af eventuel myndighedspassivitet har Natur- og Miljøklagenævnet praksis 

for at lægge vægt på den forløbne tid, graden af ond tro samt væsentligheden af det 

ulovlige forhold, herunder hensynet til omgivelserne og kommunens saglige planmæssige 

interesse. 

Fagcenterets vurdering

Overdækning af passagen mellem Havnevej 16 og Havneplads 4 er udført i starten af 

1990’erne. Med baggrund i bygningens alder, vurderes der ikke at være hjemmel til at 

kræve overdækningen fjernet.

Markise, udebar og skærmvæg er alle opført før Lokalplan 200.C1 blev vedtaget i 

december 2008. De enkelte konstruktioner har dog krævet tilladelse efter såvel den 

dagældende som nuværende lokalplan. 

Med baggrund i at markise, udebar og skærmvæg alle er opført før lokalplanens 

vedtagelse i 2008 vurderes det dog tvivlsomt, om et krav om lovliggørelse vil kunne 

håndhæves. Konstruktionerne er desuden ikke synlige i området og vil ikke ændre på 

områdets karakter eller opfattelsen af bebyggelsen på Havnevej 16.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at eventuel dispensation vil være af underordnet 

betydning for de omboende, og vil kunne meddeles uden forudgående naboorientering 

grundet byggeriets alder og begrænsede synlighed i området. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles de for lovliggørelse nødvendige 

dispensationer med baggrund i, at konstruktionerne er opført før lokalplanens vedtagelse 

og ikke er synlige i gadebilledet.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sagen udsættes.
Der afholdes et dialogmøde med parterne i Skagen
Fraværende: Erik Kyed Trolle

Bilag

 Oversigtskort og tilsynsnotat (1391590 - BYG-2016-01854)
 Ansøgning Havnevej 16 (1391589 - BYG-2016-01854)
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11 (Åben) Ansøgning om dispensation til at bibeholde markise, Havnevej 
5C, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01057

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Arkitekt har på vegne af ejer og lejer af ejerlejligheden Havnevej 5C søgt om 

dispensation til at beholde opsat markise på ejendommen Havnevej 5A.

Ansøger begrunder bl.a. ansøgning om dispensation med, at der er flere lignende 

markiser i området, og at de derfor har været i god tro forud for opstillingen og henstiller 

til, at der vises et proportionalitets hensyn. Markisen er opstillet for at etablere et 

udemiljø, som kan understøtte gadelivet på Havnevej med samtidig respekt for Skagen 

og byens særkende. Markisen er et vigtigt element for ydersæsonerne, og for muligheden 

for at holde åbent hele året. Yderligere begrundelser fremgår af ansøgningen i bilag. 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte. 

Lokalplanen har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i 

bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige 

byggeskik og bymæssige karakter. 

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at markiser skal udføres i ensfarvet og 

refleksfrit stof og kun må opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og 

dørhuller. Overdækning af udendørs serveringsarealer må fortages med parasoller under 

forudsætning af, at der opnås et harmonisk helhedsindtryk med tilhørende bygninger og 

omgivelser. Der må ikke opsættes faste baldakiner. 

Den opsatte markise er ca. 140 m² og er påbygget den eksisterende bygning over mod 

Havnevej 9, så den dækker hele bygningens facade mod syd.  Markisen er udført med 

bærende stålkonstruktioner og sammenfoldeligt sort lærredstag.

Markisen overholder dermed ikke lokalplanens bestemmelser om markiser. Opsætning af 

markisen har desuden krævet byggetilladelse, da der vurderes at være tale om en 

væsentlig bygningskonstruktion. 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra 
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bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens 

principper. 

Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering jf. Planlovens § 20. 

Naboorientering er ikke gennemført.

Planmæssige konsekvenser

Det er fagcenterets vurdering, at markisen i størrelse og udformning virker dominerende 

på bygningen og fremstår som en egentlig tilbygning, der skjuler den bagvedliggende 

bygning. Markisen vurderes ikke at respektere bygningens proportioner og arkitektur.  

Bestemmelserne om markiser og begrænsningen i mulighederne for at etablere egentlige 

overdækkede arealer har bl.a. til formål at sikre, at de oprindelige bygningernes 

helhedsindtryk ikke skjules bag sådanne konstruktioner. En godkendelse af markisen 

vurderes dermed at være i strid med intentionerne bag bestemmelserne. 

En eventuel dispensation vurderes desuden at ville danne præcedens i sammenlignelige 

sager.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til 

at bibeholde den opsatte markise.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes.
Der afholdes et dialogmøde med parterne i Skagen
Fraværende: Erik Kyed Trolle

Bilag

 Oversigtskort og fotos (1391597 - BYG-2016-01057)
 Ansøgning om lovliggørelse af markise (1391596 - BYG-2016-01057)
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12 (Åben) Ansøgning om dispensation til opsatte markiser, Sct. Laurentii 
Vej 41, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01865

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om dispensation for opsatte markiser 

på ejendommen Sct. Laurentii Vej 41.

Ansøger fremfører, at hun mener markiserne er lavet, så de er indpasset miljøet omkring 

bygningerne og at markiserne er udført i et design, som tilpasser sig nærmiljøet og 

bygningen. Markiserne køres kun ind og ud i sommerperioden, når vejret er dårligt.

Terrasserne er lukkede om aftenen i Viseværtshuset for at undgå musik og støjgener til 

omkringliggende naboer, hvilket har hjulpet gevaldigt, da der ikke har været klaget på 

musik siden.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte. 

Lokalplanen har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i 

bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige 

byggeskik og bymæssige karakter. 

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at markiser skal udføres i ensfarvet og 

refleksfrit stof og kun må opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og 

dørhuller. Overdækning af udendørs serveringsarealer må fortages med parasoller under 

forudsætning af, at der opnås et harmonisk helhedsindtryk med tilhørende bygninger og 

omgivelser. Der må ikke opsættes faste baldakiner. 

Der er på ejendommen opført en ca. 75 m² stor markise / overdækning mod Holstvej 

samt ca. 55 m² markise / overdækning mod banen og Sct. Laurentii Vej. 

Markiserne er påbygget den eksisterende bygning og udført med selvstændigt bærende 

konstruktioner, der understøtter et sammenfoldeligt hvidt lærredstag.

Markiserne overholder dermed ikke lokalplanens bestemmelser om markiser. Opsætning 

af markiserne har desuden krævet byggetilladelse, da der vurderes at være tale om en 

væsentlig bygningskonstruktion.

Juridiske konsekvenser 

Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra 
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bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens 

principper. 

Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering jf. Planloven § 20. 

Naboorientering er ikke gennemført

Planmæssige konsekvenser

Det er fagcenterets vurdering, at markiserne i størrelse og udformning virker 

dominerende på bygningen og fremstår som egentlige tilbygninger. Markiserne skjuler 

delvist den bagvedliggende bygning og bygningens detaljer. Markiserne vurderes at 

gennemskære huset på langs, så overetagen skilles fra underetagen, hvilket yderligere 

forværres ved, at terrasserne desuden er delvist lukkede på siderne. Bygningen opleves 

dermed ikke længer som en helhed fra terræn til tag. 

Markiserne vurderes ikke at respektere bygningens proportioner og arkitektur.  

Bestemmelserne om markiser og begrænsningen i mulighederne for at etablere egentlige 

overdækkede arealer har bl.a. til formål at sikre, at de oprindelige bygningernes 

helhedsindtryk ikke skjules bag sådanne konstruktioner. En godkendelse af markiserne 

vurderes dermed at være i strid med intentionerne bag bestemmelserne. 

En eventuel dispensation vurderes desuden at ville danne præcedens i sammenlignelige 

sager.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til 

at bibeholde de opsatte markiser.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes.
Der afholdes et dialogmøde med parterne i Skagen
Fraværende: Erik Kyed Trolle

Bilag

 Oversigtskort og fotos (1391603 - BYG-2016-01865)
 Ansøgning om lovliggørelse af markiser (1391602 - BYG-2016-01865)
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13 (Åben) Ansøgning om dispensation for lovliggørelse af udebar, 
Havnevej 5C, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01057

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Arkitekt har på vegne af lejer og ejer af ejerlejligheden Havnevej 5C søgt om 

dispensation til at beholde opsat udebar på ejendommen Havnevej 5A.

Baren er opstillet på areal, der tidligere har været anvendt til udeservering, og er placeret 

ca. ½ m fra skel mod Havnevej 9. Bygningen er udført med ydervægge i træ og med 

ensidig taghældning beklædt med stålplader. Ansøger vurderer, at bygningen kan 

sidestilles med udhusbyggeri, og er indstillet på at ændre tagmaterialet til tagpap og 

beklæde ydervægge med sort lodret bræddebeklædning for at tilpasse bygningen til 

lokalplanens bestemmelser garager, carporte og udhuse. 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte. 

Lokalplanen har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i 

bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige 

byggeskik og bymæssige karakter. 

Den ansøgte bygningen vurderes at være i strid med følgende bestemmelser i Lokalplan 

SKA.200.C1:

 § 7.12 hvorefter bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra skel. 

 § 8.1 hvorefter nybyggeri fremstå med ydervægge som blank mur i røde hånd-

eller blødstrøgne teglsten. Ydermure må desuden berappes eller vandskures og 

males i hvid, lys okkergul, rød eller rosa.

 § 8.6 hvorefter tage på hovedhuse skal udføres med symmetrisk saddeltag med 

taghældning på 40°-50° beklædt med tegltag.

Lokalplanen giver mulighed for, at udhusbyggeri kan opføres nærmere naboskel end 2,5 

m. Udhusbyggeri, karnapper, udskud og sammenbygninger kan desuden udføres som 

træværk med lodrette brædder/lister i farverne hvid, sort, grå eller svensk rød og med tag 

beklædt med tagpap. Udskud kan udføres med ensidig taghældning. Mindre karnapper 

og mellembygninger må udføres med fladt tag.

Da bygningen benyttes til en bygningsmæssig anvendelse, vurderes den ikke at kunne 

sidestilles med udhusbyggeri. Da bygningen desuden er fritliggende og ikke opført som 
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en påbygning til hovedbygningen, vurderes den ikke at være omfattet af lokalplanens 

bestemmelser for karnapper, udskud og sammenbygninger. 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra 

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

principper. 

Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering jf. Planlovens § 20. 

Naboorientering er ikke gennemført.

Planmæssige konsekvenser

Uagtet tagbeklædning udskiftes til tagpap og ydervægge beklædes med sorte lodrette 

brædder, vurderer fagcenteret ikke, at bygningen er tilpasset den omkringliggende 

bebyggelse eller falder naturligt ind i området. Bygningens placering tæt på naboskel 

vurderes desuden at kunne medføre væsentlige gener for nabo på Havnevej 9. 

Hvis tagkonstruktionen fjernes, vil der ikke være tale om en bygning i byggelovens 

forstand. Det er dermed tvivlsomt, om baren kan kræves fjernet, da lokalplanen ikke 

indeholder specifikke bestemmelser om inventar mv..

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til 

at bibeholde den overdækkede bar.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes.
Der afholdes et dialogmøde med parterne i Skagen
Fraværende: Erik Kyed Trolle

Bilag

 Oversigtskort og fotos 2 (1391599 - BYG-2016-01057)
 Ansøgning om lovliggørelse af bar 2 (1391600 - BYG-2016-01057)
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14 (Åben) Ansøgning om tilladelse til indretning af boliger på Jernbanealle 
2A i Sæby
Sags ID: GEO-2016-01375

Sagsbehandler: Lene Morthensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om indretning af boligenheder på 

1. salen i det tidligere Posthus på Jernbanealle 2A i Sæby. Ansøger har tidligere haft 

forespurgt på indretning af boliger i ejendommen og er blevet vejledt om, at det kræver 

ansøgning om byggetilladelse.

Ejendommen Jernbanealle 2A er beliggende i rammeområde SAE.C.01.24 i 

Kommuneplan 2015, der muliggør etablering af butikker, butikker med værksted, hotel, 

restaurant, klinikker, kontorer og service. Der kan ikke opføres eller etableres nye boliger 

i området som følge af nærheden til slagteriet Danish Crown. Området ved Jernbanealle 

2A er ikke omfattet af en lokalplan. Se bilagte rammebestemmelse.

Jernbanealle 2A har før vedtagelse af den gældende Kommuneplan 2015 været omfattet 

af rammeområde SAE.C.01.20 i Kommuneplan 2009-2020, som muliggjorde etablering af 

boliger. Ansøger er senest ved forespørgsel om etablering af boliger i marts 2014 blevet 

vejledt om, at boliger på Jernbanealle 2A var muligt. Samtidig blev ansøger orienteret 

om, at kommuneplanen var under revision, og at området ved Jernbanealle 2A forventes 

at blive omfattet af en ny kommuneplanramme, hvor der ikke kan etableres nye boliger. 

Se bilagte svar på forespørgsel.

Slagteriet Danish Crown med 770 ansatte er beliggende umiddelbart vest for 

Jernbanealle 2A, og det vil få konsekvenser for driften af slagteriet, hvis der etableres 

flere boliger i nærområdet til slagteriet.

Forslag til Kommuneplan 2015 var i offentlighedsfase i perioden fra den 14. maj til den 6. 

august 2014, hvor det fremgik, at rammeområde SAE.C.01.24 var ny og ikke gav 

mulighed for nye boliger. Frederikshavn Kommune modtog en del indsigelser i 

offentlighedsfasen, men ingen omkring ændring i anvendelsesbestemmelserne i 

rammeområdet ved Jernbanealle 2A.

Kommuneplan 2015 blev udarbejdet med fokus på kommunens vækstspor, herunder 

fødevarer. Samtidig var der i kommuneplanen øget opmærksomhed på 

risikovirksomheder og deres placering i forhold til boligområder. I Sæby hvor slagteriet 

Danish Crown er beliggende midt i centrum og omgivet af boligområder, var der særlig 
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fokus på at sikre slagteriets fremtid i harmoni med de eksisterende omkringliggende 

boliger og sikre, at der ikke blev givet mulighed for flere boligenheder i området. Som 

følge heraf blev rammebestemmelserne for Jernbanealle 2A ændret. Se historik i sagen 

på bilag.

Ansøgningen om at indrette boligenheder på Jernbanealle 2A er i strid med 

rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015 og vil give udfordringer i forhold til den 

nuværende aktivitet på Danish Crown. Med udgangspunkt heri anbefaler Center for 

Teknik og Miljø, at der nedlægges forbud efter planlovens §12, stk. 3, der lovgiver, at der 

kan nedlægges forbud mod ændret anvendelse af bebyggelse, der er i strid med 

bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der nedlægges forbud efter Planlovens §12, stk. 3 mod 

indretning af boliger på Jernbanealle 2A i Sæby.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Oversigtskort (1321639 - GEO-2016-01375)
 Kommuneplan 2015 - rammebestemmelse SAE.C.01.24 (1322014 - GEO-

2016-01375)
 Svar på forespørgsel om boliger pr. 14. marts 2014 (1304640 - GEO-

2016-01375)
 Historik i sagen (1324252 - GEO-2016-01375)
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15 (Åben) Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Havnevej 
8, Strandby
Sags ID: GEO-2016-01261

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er ansøgt om nedrivning af bygningen Havnevej 8 i Strandby. Bygningen er i 

kommuneplanen registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3 med 

baggrund i sjældenhed, form og arkitektur. Bygningen er fra 1750 og en karakteristisk 

raallinggård.

Ansøgningen er begrundet i ønske om nedrivning med henblik på opførelse af en ny 

bygning.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning og 

bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må bevaringsværdige bygninger ikke

nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og 

kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge 

forbud mod nedrivningen. 

Anmeldelsen har været annonceret på kommunens hjemmeside, og der er udsendt 

høringsbrev til de obligatoriske høringsparter. Der er i den forbindelse indkommet 

bemærkninger til sagen fra Nordjyllands Kystmuseum, der under ingen omstændigheder 

kan anbefale en nedrivning. Det fremføres, at bygningen er en af de bedst bevarede 

raalinggårde i området omkring Frederikshavn. Kystmuseet anbefaler, at der i stedet 

rejses en fredningssag eller i det mindste udarbejdes en bevarende lokalplan, der kunne 

omfatte hele den ældste del af Strandby by. En anbefaling der også er peget på i 

Frederikshavn Kommuneatlas.

Indsigelsen har været forelagt ejerne af bygningen, der ikke kan se ideen i at bevare 

bygningen, da den efter ejernes mening er i dårlig stand. Ejernes ønske er at fjerne de 

gamle bygninger og bygge nyt i samme stil, som den nuværende bebyggelse.

Indstilling
 Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles forbud mod nedrivningen efter 

Planlovens §14 med efterfølgende udarbejdelse af en bevarende lokalplan. 

Afgørelsen begrundes i følgende:

o Det vurderes, at bygningen på grund af sin centrale placering og historie 

repræsenterer væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der er 

væsentlige for bysamfundet at bevare.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men meddeler tilladelse til nedrivning.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Fotos_Havnevej 8, 9970 Strandby (1302168 - GEO-2016-01261)
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16 (Åben) Lovliggørelse af småbygninger i skel, Holmbovej 27, 
Frederikshavn
Sags ID: BYG-2016-00801

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Ejere af ejendommen Holmbovej 27 har søgt om godkendelse af 25 m² drivhus med 

overdækning, som er opført i forsommeren 2016. I samme forbindelse søges om 

lovliggørelse af 13 m² tilbygning til eksisterende garage, der ligger i skel mod nord/vest 

samt lovliggørelse af 17 m² overdækning, som er opført ved husets gavl mod øst.

Der er i forvejen godkendt 70 m² garage med sadeltag i skel mod vest.

Den samlede længde af alle småbygninger i skel bliver dermed 26,8 m.

Generelt skal byggeri i parcelhusområder holdes mindst 2,5 m fra skel. Mindre bygninger 

som garager, carporte, udhuse og lignende kan dog placeres nærmere skel end 2,5 m jf. 

Bygningsreglement 2010, kapitel 2.2.6. Det er en forudsætning, at bygningerne ikke er 

højere end 2,5 m indenfor de 2,5 m fra skel, og at den samlede længde af disse 

småbygninger ikke overstiger 12 m.

Formålet med at skelbræmmen skal friholdes for bebyggelse er bl.a. at sikre en åbenhed 

og skabe lys og luft omkring bebyggelsen. Bestemmelserne omkring småbygningerne, 

der kan opføres nærmere skel, skal give mulighed for, at den type småbygninger, som 

traditionelt har været bygget i skelbræmmen, stadig kan opføres uden væsentlige gener 

for naboer. 

Der har været praksis for at godkende småbygninger opført i skel med en højde på op til 

3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel og med en samlet længde på op til 16 m. Efter 

konkret vurdering, er der i enkelte tilfælde, godkendt højere byggeri eller byggeri med en 

samlet længde på op til 21 m i skelbræmmen - eksempelvis i tæt byggede områder eller 

hvor bygningerne er opført i flere af hinanden uafhængige skel.

Området omkring Holmbovej er et traditionelt parcelhusområde med fritliggende og åben-

/lav boligbebyggelse. 

Det er fagcenterets vurdering, at der med en samlet længde af småbygninger på 26,8 m 

er tale om en væsentlig overskridelse, som kan give en uhensigtsmæssig fortætning af 

området. Der ses ikke være særlige forhold, der kan begrunde afvigelsen, og en 

godkendelse vil dermed umiddelbart være præcedensskabende i området og for lignende 

parcelhusområder.
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Center for Teknik og Miljø kan på den baggrund ikke anbefale, at alle opførte bygninger i 

skelbræmmen godkendes. Fagcenteret vurderer dog, at der kan være mulighed for at 

godkende tilbygning til garage og drivhus med overdækning, idet den samlede længde 

dermed bliver ca. 21 m. En eventuel godkendelse forudsætter dog, at der ikke kommer 

væsentlige indsigelser fra naboen i forbindelse med partshøring. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller:

 at der meddeles afslag på ansøgning om lovliggørelse af de opførte bygninger 

med baggrund i, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra 

bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, som kan skabe 

en uhensigtsmæssig fortætning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker, at lovliggøre bebyggelsen
Fraværende: Erik Kyed Trolle

Bilag

 Oversigtskort (1390999 - BYG-2016-00801)
 Ansøgning (1390998 - BYG-2016-00801)



Plan- og Miljøudvalget - 16-08-2016 15:00 Side 37 af 44

17 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus, 
Nymarksvej 2, Strandby
Sags ID: BYG-2016-00319

Sagsbehandler: Christian Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er søgt om byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus med to lejligheder på hver 79 

m² på Nymarksvej 2 i 9970 Strandby. 

Når der opføres mere end et enfamilieshus på en ejendom foreskriver Byggelovens § 

10A, at bebyggelsen opføres og anbringes, så hver boligenhed kan udstykkes til en 

selvstændig ejendom. 

Der er udarbejdet et projekt for udstykning, hvor ejendommen udstykkes i to dele på 324 

m² og 408 m². 

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde FRE.B.03.01, der udlægger 

området til helårsbeboelse med fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. Det er 

i rammebestemmelserne fastsat en minimumsgrundstørrelse for parcelhuse på 700 m². 

Når udstykningen foretages efter en samlet plan, kan kommunen godkende 

grundstørrelser ned til 600 m². Ved tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen være 

mindst 300 m².

Da der ikke er lokalplan for området, skal grundstørrelsen ved en eventuel udstykning 

fastlægges på baggrund af en helhedsvurdering efter Bygningsreglement 2015, kapitel 

2.3.1. Med i helhedsvurderingen skal bl.a. indgå en vurdering af, om bebyggelsen svarer 

til det sædvanlige i området eller det, der tilstræbes i området og i tilstødende områder.

Nymarksvej 2 ligger i et område, hvor de mindste grunde er på mellem 6-700 m². 

Bebyggelsen i området er opført i perioden fra 1880 til midten af 1980’erne. Området er i 

sin udformning og struktur relativt uhomogent. Området grænser op til Strandby Skole.

Der er foretaget partshøring af de omkringliggende naboer. Der er i denne forbindelse 

indkommet bemærkninger fra ejerne af naboejendommen, Nymarksvej 4.

Indsigelse fra Nymarksvej 4:

Mener ikke at kommunen bør godkende det ansøgte projekt, idet man ikke mener, at det 

ansøgte harmonerer med det øvrige karakters karakteristika og at en tilladelse til det 

ansøgte vil medføre en væsentlig og uacceptabel værdiforringelse af de omkringliggende 
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boligers værdi. Anfører desuden at der i forvejen er trafikale problemer og mangel på 

parkeringspladser i området på grund af beliggenheden tæt op ad Strandby Skole og den 

nylige etablering af en cykelsti. En godkendelse af det ansøgte vil forværre denne 

situation. 

Ansøgers kommentarer:

Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og oplyser, at 

bebyggelsesprocenten for det ansøgte set under et er 21,7 og dermed ikke problematisk i 

forhold til bebyggelsestætheden i hverken bygningsreglementet eller kommuneplanen. 

Ansøger oplyser desuden, at han er født og opvokset i Strandby og gennem sin 

kontaktflade har erfaret, at der i byen er ret stor mangel på små boliger til de mange 

enlige i alle aldre samt de pensionerede par, der ønsker enklere boligforhold.

Administrationens vurdering af sagen:

Vejmyndigheden i Center for Teknik og Miljø vurderer ikke, at vejforsyning til en ekstra 

bolig vil have betydning for de trafikale forhold og fagcenteret vurderer ikke, at selve 

bebyggelsen afviger væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse.

Hvis boligerne opføres i 1½ etage med vandret lejlighedsskel vil det være muligt at 

etablere et hus med to boliger, uden at det vil være i strid med bygningsreglementets 

eller kommuneplanens bestemmelser, da boligerne i et sådan tilfælde ikke skal kunne 

udstykkes.

Det er fagcenterets samlede vurdering, at det ansøgte byggeri og udstykning som ansøgt 

ikke vil bryde områdets karakter. Der er tale om et område med varierende bebyggelse 

og grundstørrelser, og bebyggelsen vurderes ikke at afvige væsentligt fra den 

omkringliggende bebyggelse. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at opførelse af dobbelthus og eventuel fremtidig 

udstykning som ansøgt godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Oversigtskort  (1391068 - BYG-2016-00319)
 Ansøgning (1391067 - BYG-2016-00319)
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18 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus, 
Hannesvej 7, Strandby
Sags ID: BYG-2016-00318

Sagsbehandler: Christian Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er søgt om byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus med to lejligheder på 

hver 79 m² på Hannesvej 7 i Strandby. 

Når der opføres mere end et enfamilieshus på en ejendom foreskriver Byggelovens § 

10A, at bebyggelsen skal opføres og anbringes, så hver boligenhed kan udstykkes til 

en selvstændig ejendom. 

Der er udarbejdet et projekt for mulig udstykning af ejendommen, hvor ejendommen 

udstykkes i to dele på 300 m² og 304 m² + vejareal på 90 m². 

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde FRE.B.03.01, der udlægger 

området til helårsbeboelse med fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. 

Det er i rammebestemmelserne fastsat en minimumsgrundstørrelse for parcelhuse på 

700 m². Når udstykningen foretages efter en samlet plan, kan kommunen godkende 

grundstørrelser ned til 600 m².  Ved tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen 

være mindst 300 m². Alle grundstørrelser er ekskl. vejareal.

Da der ikke er en lokalplan for området, skal grundstørrelsen ved eventuel udstykning 

fastlægges på baggrund af en helhedsvurdering efter Bygningsreglement 2015, 

kapitel 2.3.1. Med i helhedsvurderingen skal bl.a indgå en vurdering af, om  

bebyggelsen svarer til det sædvanlige i området eller det, der tilstræbes i området,

Hannesvej 7 ligger i et område, hvor de mindste grunde er på mellem 650 og 700 m². 

Området er udstykket i en forholdsvis homogen struktur og er i 1960’erne bebygget 

med parcelhuse. 

Der er foretaget partshøring ved tilstødende ejendomme og ejendomme langs 

Hannesvej. Der er i denne forbindelse indkommet bemærkninger fra 2 naboer. 

Indsigelse fra ejeren af Hannesvej 5:

Naboen mener, at kommunen forud for naboorienteringen har taget endelig stilling til 

sagen og forventer derfor ikke at kommunen vil lytte til de indsigelser, der måtte blive 
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fremsendt fra naboerne. Er bekymret for, hvilke typer af lejere, der vil flytte ind i de 

nye boliger og om dette vil kunne give anledning til gener for naboerne.

Henviser til at trafikken i området er problematisk og stigende og at en godkendelse 

af det ansøgte vil forværre denne situation. Mener at der vil blive større 

skyggepåvirkning af naboejendommene på grund af bebyggelsens placering og det at 

den eksisterende bygning med fladt tag erstattes af en ny bygning med en højere 

tagkonstruktion. Mener desuden at man vil blive generet af indkørslen til og fra de 

nye boliger, da indkørslen til de nye boliger kommer til at ligge meget tæt på 

terrassen på Hannesvej 5. Ønsker derfor, at der på ansøgers regning opsættes 

plankeværk mellem ejendommene.

Fælles indsigelse fra ejerne af Hannesvej 5 og Hannesvej 9:

Ejerne af Hannesvej 5 og 9 har i fællesskab indsendt anmodning om at kommunen, i 

forbindelse med en evt. godkendelse af det ansøgte, skal stille krav om at de 

eksisterende hegn mod de to naboejendomme skal erstattes med et plankeværk med 

en højde på 1,8 meter og at udgifterne til dette skal afholdes af bygherren.

Ansøgers kommentering af nabobemærkninger:

Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og har i den forbindelse 

oplyst, at man gerne indgår i en dialog med naboerne i Hannesvej 5 om opsætning af 

en anden form for hegn imellem ejendommene. Ansøger gør opmærksom på at 

nabobebyggelsen på Hannesvej 5 er opført i 1½ plan. Ansøger oplyser, at han er født 

og opvokset i Strandby og gennem sin kontaktflade har erfaret, at der i byen er ret 

stor mangel på små boliger til de mange enlige i alle aldre samt de pensionerede par, 

der ønsker enklere boligforhold.

Administrationens vurdering af sagen:

Vejmyndigheden i Center for Teknik og Miljø vurderer ikke, at vejforsyningen til en 

ekstra bolig vil have betydning for de trafikale forhold.

Fagcenteret vurderer ikke, at den ansøgte bebyggelse afviger væsentligt fra den 

omkringliggende bebyggelse eller at bebyggelsen vil medføre væsentlige 

skyggegener for naboer mv. Såfremt boligerne opføres i 1½ etage og der ikke er 

lodret lejlighedsskel, vil det desuden være muligt at etablere et hus med to boliger på 

ejendommen, uden at dette vil være i strid med bestemmelserne i 

kommuneplanrammens rammebestemmelser eller bygningsreglementets 

bestemmelser, da boligerne i et sådan tilfælde ikke skal kunne udstykkes.

Fagcenteret vurderer dog, at en udstykning med grundstørrelser på 300-400 m² som 

ansøgt afviger fra områdets karakter, og vil kunne medføre en fortætning af området. Da 

kommunen ud fra lighedsbetragtninger vil være forpligtet til at imødekomme andre 

sammenlignelige ansøgninger om udstykning af eksisterende ejendomme, vil dette kunne 

medføre en yderligere fortætning af parcelhusområdet på længere sigt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på det ansøgte begrundet i, at det 

ansøgte vurderes at ville resultere i en uhensigtsmæssig fortætning af området.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Oversigtskort Hannesvej 7 (1390906 - BYG-2016-00318)
 Ansøgning, Hannesvej 7 (1345628 - BYG-2016-00318)
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19 (Åben) Klage over ændring af facade på bevaringsværdig ejendom, 
Beliggende Vinkelvej 15, 9990 Skagen
Sags ID: BYG-2016-01276

Sagsbehandler: Martin Dyhrberg

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø (CTM) har modtaget en klage fra Poul Nedergaard, Formand 

for Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne, at der er 

igangværende facadeændring på ejendommen, beliggende Vinkelvej 15, 9990 Skagen. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 5, For et center- og bevaringsområde i Skagen 

by, som fastlægger følgende:

 § 3: ”Bebyggelse inden for området må kun med byrådets tilladelse nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres”

Derudover er ejendommen optaget i SAVE-registrering med en bevaringsværdi på 2.

CTM har ikke modtaget ansøgning om den igangværende facadeændring, som 

indebærer pudsning med armeringsnet og afsluttende med maling af facaden i farven 

”okkergul”. Ejendommen er opført i 1931 i røde blødstrøgne teglsten og løbende fået 

udskiftet vinduer og tegltag. Ejer oplyser, at han ikke var viden om at ejendommen, som 

har været hans ejendom siden 1967, er bevaringsværdig og at facaden tidligere har fået 

udskiftet frostsprængte sten, samt omfuget, men at dette ikke har stoppet 

fugtindtrængning på ejendommens facader. Ejer henviser til områdets øvrige 

bebyggelser, hvor en stor del har fået udført overflade behandling og efterfølgende 

malebehandlet i farven okkergul.

CTM har d. 27-05-2016 udsendt en standsningsmeddelelse til ejer, idet han oplyste i tlf. 

at den igangværende pudsning næsten var fuldført og ikke havde i sinde at stoppe. 

Ejendommen står nu med færdigpudset grå facade.

Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Skagen, fremfører bl.a. i deres 

bemærkninger følgende, ”der burde stilles krav om at huset behandles med silikatmaling i 

farven lys oxydrød. Det var trods alt et rødt hus som, efter den gennemførte 

facaderenovering ikke skal være okkergult”. 

CTM skal gøre opmærksom på at lokalplan nr. 5, som er gældende for området, har til 

formål at sikre områdets nuværende karakter og bevare det værdifulde og særprægede 

bybillede. Men også overordnet skulle forhindre at huse i området blev nedrevet. 

Intensionen var at lokalplanen skulle senere følges op af lokalplaner, der vil give 

detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelser og bebyggelse, samt 

fremtidige moderniseringer. 
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CTM vurderer at såfremt ansøger havde søgt om den igangværende facadeændring, så 

er der intet i lokalplan nr. 5 som kunne hindre den ansøgte ændring, med mindre der blev 

nedlagt et § 14 forbud.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at facadeændringen godkendes og at der yderligere 

meddeles tilladelse til facadefarve som okkergul.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag

 Oversigtsfoto 2015 Vinkelvej 15, 9990 Skagen (1384286 - BYG-2016-
01276)

 Bemærkning fra Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Skagen og 
Råbjerg Sogne Vinkelvej 15 9990 Skagen (1333579 - BYG-2016-01276)

 Fra Poul Nedergaard (1384402 - BYG-2016-01276)
 Redegørelse fra murer, Vinkelvej 15. (1332327 - BYG-2016-01276)
 Foto ved besigtigelse, mod vej - komp (1393568 - BYG-2016-01276)
 Foto ved besigtigelse, baggård - komp (1393567 - BYG-2016-01276)



Plan- og Miljøudvalget - 16-08-2016 15:00 Side 44 af 44


	1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.B.15.07.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.24 Vinkelgården i Frederikshavn
	2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande Sæby Syd
	3 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
	4 (Åben) Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Ålbæk Havn
	5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S
	6 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt takstblad fra Frederikshavn affald
	7 (Åben) Miljø- og strandberedskabsplan 2016
	8 (Åben) Boliger i fællesbygningen på Sæby Søbad
	9 (Åben) Orientering vedr. markiser mv. ved restaurationer i Skagen
	10 (Åben) Lovliggørelse af markise mv., Havnevej 16, Skagen
	11 (Åben) Ansøgning om dispensation til at bibeholde markise, Havnevej 5C, Skagen
	12 (Åben) Ansøgning om dispensation til opsatte markiser, Sct. Laurentii Vej 41, Skagen
	13 (Åben) Ansøgning om dispensation for lovliggørelse af udebar, Havnevej 5C, Skagen
	14 (Åben) Ansøgning om tilladelse til indretning af boliger på Jernbanealle 2A i Sæby
	15 (Åben) Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Havnevej 8, Strandby
	16 (Åben) Lovliggørelse af småbygninger i skel, Holmbovej 27, Frederikshavn
	17 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus, Nymarksvej 2, Strandby
	18 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus, Hannesvej 7, Strandby
	19 (Åben) Klage over ændring af facade på bevaringsværdig ejendom, Beliggende Vinkelvej 15, 9990 Skagen

