Foreningens beretning 2016
Så er der igen gået et år – som dronningen ville have sagt – og det har været
et år med mange sager i foreningens regi. Det har også været et år med sager,
som har givet grundlag for debat om, hvor Skagen bevæger sig hen med
hensyn til bygningskulturarven.
Generelt undres vi i foreningen over, at bygherrer og håndværkere i mange

byggesager går i gang uden nogen form for tilladelser og med slet respekt for
bygningerne.
Der har været 38 naboorienteringer samt et antal mindre sager, hvor den
kommunale forvaltning har ønsket foreningens mening. Naboorienteringerne
har drejet sig om bevaringsværdige bygninger, og så har der været nogle
sager i det åbne landskab. Her kan nævnes Skagen Klitplantage, hvor der
skulle etableres og vedligeholdes grøfter, og her anbefalede foreningen, at
køresporene blev benyttet til stier i stedet for at fjerne dem.
Med hensyn til Skagen havn og udvidelsen af denne har foreningen foreslået at
promenaden forlænges og afsluttes med en mindre plads. Der er udført
tegninger til dette, som kommunen har modtaget.
I det følgende et udpluk af de mange naboorienteringssager:

• Teknisk Skole: Der skal indrettes 6 lejligheder, men der er ikke
opholdsarealer eller parkeringspladser til rådighed. Foreningen har gjort
indsigelse mod dette samt til, at der ikke er i det fremsendte projekt er
redegjort for, hvad der sker med bygningens vinduer og døre m.v.
• Raaberggård: Indsigelse mod at dele af bygningerne nedrives og
genopføres, og at der indrettes ferielejligheder i længerne, da det er en af
Skagen´s sidste bygårde. Plan- og Miljøudvalget har sendt sagen retur til
ejeren med besked om, at der skal udarbejdes visualisering af projektet.
• Krøyers Vej 11: Foreningen gjorde i indsigelsen opmærksom på kreativ
omgang med lokalplanen. Plan- og Miljøudvalget afviste projektet.
• Remisen sættes åbenbart i stand med nye PVC vinduer – det har vi skrevet
om, og forvaltningen har ikke modtaget nogen ansøgning.
• Stationen – Plesner bygning – her bliver der ombygget og lavet nye
dørhuller, men der foreligger ingen byggeansøgning.
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• Kandestederne: Sammen med grundejerforeningen derude er der gjort et
stort arbejde med henblik på at mindske udstykningen for ikke at ødelægge
naturen og udsigten til milen.
• Fellen: Her drejer det sig om opførelse af nyt sommerhus, hvilket er en
u d v i d e l s e a f s o m m e r h u s o m r å d e t . Ko m m u n e n s e n d e r s a g e n t i l
Kystdirektoratet, og her gives der tilladelse, men foreningen bliver ikke hørt.
Kommunen har ikke meddelt Kystdirektoratet, at foreningen er
høringsberettiget. Dette påklages til NMKN med opsættende virkning, og
desuden har DN påklaget Kystdirektoratets afgørelse.
• Sønderstrand: Først giver kommunen tilladelse til udlejning af liggestole på
stranden. Dernæst ansøges der om, at liggestolene kan forblive på stranden
om natten. Sagen overgår til Fredningsnævnet, og det endte med et møde på
stranden med foreningens deltagelse og indsigelse mod dette i september
måned, hvor ansøger fik afslag på dispensation. Ansøger har påklaget
afgørelsen.
• Jens Digets Vej 21: Her har foreningen påklaget sagsbehandlingen til NMKN
på grund af manglende materiale samt, at der opføres et hus på toppen af en
klit, som graves væk, for som kommunens anfører, giver dette en naturlig
højde i forhold til den øvrige bebyggelse. Sagen ligger nu ved NMKN i Viborg.
• Markisesagen på Havnevej og ved Foldens Hotel er sager, som slet ikke ville
være opstået, hvis ejerne og/eller rådgiverne – som de er forpligtiget til –
kendte deres lokalplan. Foreningen gjorde indsigelse.
Foreningen forsøger således hele tiden ”at værne om den kulturarv, der ligger i
vores fælles skatkammer” her på Skagens Odde.”
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