Til:
Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø Rådhuset
9900 Frederikshavn
6.juni 2016 11:08
Rævehulevej 34, 9990 Skagen.
Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne, kan
ikke acceptere at der gives de fornødne dispensationer til udstykning og
opførelse af nyt sommerhus.
Det er ganske uhørt, at LE 34, i sin ansøgning, på ejers vegne, stiller krav for
at løse striden om Fellens indvirkning på kysten, et krav der er formuleret
således: "Udstykningen er medvirkende til at ejeren af Fellen kan kan etablere
et nyt kystnært sommerhus, og dermed nedrive Fellen, således vil striden om
Fellens påvirkning af kysterrosionen være løst ", citat slut.
Kystnært sommerhus - vi bevæger os nu indenfor Kystnærhedszonen hvor det
iflg. Den nuværende lovgivning, ikke er muligt at opføre flere sommerhuse.
Alene af den grund er det ønske ikke muligt, og dermed er udstykningen ej
heller realistisk.
Vi kan ikke acceptere, at der dispenseres fra gældende lokalplan eller
deklarationerne fra april 1948.
Området er en del af Skagens Odde, som Miljøministeriet og
Fredningsstyrelsen beskriver "som et af Danmarks større Nationale
naturområder”. Frederikshavn Kommune burde istedet give ejeren det påbud,
at fjerne Fellen omgående. Ikke blot er den til stor fare for sikkerheden i det
offentlige rum,badegæster,faste beboere og som allerede nævnt kystsikringen.
På denne del af stranden skæmmer Fellen - et par hundrede meter længere
mod øst - Solnedgangspladsen i Højen- her sponsorerer Realdania en plads
udformet af en af Danmarks bedste landskabsarkitekter Kirstine Jensen og
billedhuggeren Ingvar Cronhammer.
Som nævnt indledningsvis, en positiv accept af ansøgningen vil medføre en
omgående Klage til Natur-og Miljøklagenævnet, med krav om "opsættende
virkning.
Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne, Poul
Nedergaard Jensen, arkitekt
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Til:
Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100,
9900 Frederikshavn
Att.: Jan Iversen
Jour. Nr.: BYG-2016-00858
Skagen, den 13. februar 2017
Dispensation til udstykning af ”erstatningsgrund” inden for klitfredningslinien,
matr. nr.: 301q, Skagen Markjorder, Rævehulevej 32, 9990 Skagen,
Frederikshavn Kommune – benævnt Fellen.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne skal
hermed bemærke, at den del af partshøring i forbindelse med ovennævnte
sag, som blev fremsendt til Frederikshavn Kommune den 6. juni 2016 åbenbart
ikke er blevet fremsendt til Kystdirektoratet og Foreningen i den forbindelse
ikke er blevet informeret om Kystdirektoratets afgørelse, da direktoratet
åbenbart ikke er blevet orienteret om foreningens indsigelse og berettigelse til,
at være høringsberettiget i forbindelser med sager omhandlende
dispensationer med byggesager, landskabssager og kulturmiljøer i et område
der angår den gamle Skagen Kommune.
Fo r e n i n g e n v e d l æ g g e r i n d s i g e l s e a f 6 . j u n i 2 0 1 6 s o m s va r p å
naboorienteringen af 17. maj 2016 og foreningen skal yderligere gøre
opmærksom på at denne klage fremsendes til Natur- og Miljøklagenævnet med
opsættende virkning, jævnfør Kystdirektoratets brev af 8. februar 2017 som
svar på telefonisk henvendelse.

Dette brev, Naboorienteringen af 17. maj 2016 samt foreningens indsigelse 6.
juni 2016 er fremsendt til Kystdirektoratet ved Hanne Rungø Hilligsøe –
hrh@kyst.dk
Med venlig hilsen
Poul Nedergaard Jensen
Formand
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