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1 (Åben) Lokalplan for Ålbæk Havn
Sags ID: GEO-2016-01301

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2016, at anmode Teknisk 

Udvalg om en udtalelse forinden der træffes beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan 

for Ålbæk Havn. 

Teknisk Udvalg har derpå haft sagen på dagsordenen på mødet den 5. september 2016, 

hvor udvalget besluttede at tiltræde igangsætning af lokalplanarbejdet. Teknisk Udvalgs 

beslutning inkluderer havnens seneste tilføjelse omhandlende at areal til parkering samt 

et areal til en servicebygning i havnens nordlige del. Der henvises til vedlagte bilag.

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

fagcenterets anbefalinger, og at ansøger forestår tilvejebringelse af lokalplanen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

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)
 PMU 16.08.16 (1396372 - GEO-2016-01301)
 TU 05.09.16 (1408182 - GEO-2016-01301)
 Arealer til parkerng og servicebygning (1400575 - GEO-2016-01301)
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2 (Åben) Forslag til lokalplan for åben-lav helårsbeboelse ved Sæby Strand
Sags ID: GEO-2016-01048

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. maj 2016 at igangsætte ny 

planlægning for delområderne B, C, D og E til åben-lav bebyggelse.

Fagcenteret her derpå, i samarbejde med bygherre, udarbejdet forslag til lokalplan 

SAE.B.02.07.01 for åben-lav helårsbeboelse ved Sæby Strand. Planen omfatter 

ovenstående delområder fra den nugældende lokalplan SAE.4.105.0, og åbner blandt 

andet bredere op med hensyn til bebyggelsens udformning. Der åbnes herunder nu 

mulighed for opførelse af boliger med saddeltag og kravet om, at udvendige 

bygningssider kun må fremtræde i lyse farver udgår. Desuden omdannes delområderne 

C og D til åben-lav bebyggelse. Der er dermed lagt op til et mere ”traditionelt” 

parcelhusområde, dog stadig reguleret med byggefelter, således at der sikres de bedst 

mulige forhold med hensyn til udsyn til Kattegat.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget beslutter, at forslag til lokalplan 

for åben-lav helårsbeboelse ved Sæby Strand udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Lp. SAE.B.02.07.01 (PMU 04.10.16) (1412896 - GEO-2016-01048)
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3 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.11.26.02 Udvidelse af 
dagligvarebutik Hjørringvej 37-39 9900, Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00531

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02 og det tilhørende tillæg nr. 15.23 til 

kommuneplanen, der skal skabe mulighed for udvidelse af eksisterende REMA 1000 

dagligvarebutik beliggende Hjørringvej 37 – 39 i Frederikshavn har i perioden fra den 29. 

juni til den 31. august 2016 været fremlagt til offentlig debat. De 

indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod lokalplanforslaget er refereret og 

kommenteret i det Indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag.

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

lokalplan FRE. BC. 11.26.02 og det tilhørende tillæg nr. 15.23 til kommuneplanen 

vedtages med de ændringer der fremgår af Indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Indsigelsesnotat Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02, PMU 4. oktober 
2016 (1416177 - GEO-2016-00531)

 Lokalplan FRE.BC.11.26.02, Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-
39, PMU 4. oktober 2016 (1416481 - GEO-2016-00531)

 Kommuneplantillæg nr. 15.23, PMU 4. oktober 2016 (1416489 - GEO-
2016-00531)



Plan- og Miljøudvalget - 04-10-2016 16:00 Side 6 af 32

4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved 
Industrivej i Vangen
Sags ID: GEO-2014-19141

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2016 og af 

Økonomiudvalget den 20. april 2016.

Forslag til lokalplan FRE.E.09.07.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.10 har 

været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 19. maj til den 14. juli 2016. 

Fagcenteret har i løbet af offentlighedsfasen modtaget én bemærkning til planforslagene. 

Bemærkningerne er indsendt af Vejdirektoratet. Derudover er der indsendt en foreløbig 

udtalelse fra Vendsyssel Historiske Museum vedr. arkæologiske forundersøgelser samt 

en henvendelse fra Energistyrelsen vedr. kommuneplantillæg for landanlæggene til Sæby 

Havvindmøllepark. 

Fagcenteret har derpå været i dialog med Energistyrelsen, som efterfølgende har 

tilkendegivet, at det er muligt at realisere de tekniske anlæg til ilandføring og nettilslutning

af Sæby Havmøllepark i planlægningsbæltet syd for lokalplanområdet. Energistyrelsen 

har derpå ingen indvendinger mod lokalplanen.

Bemærkningerne fra Vejdirektoratet omhandler i hovedtræk: Byggelinien langs 

statsvejen, oplag mod Europavej, regulering af reklamer og lignende mod Europavej, 

kortbilag B samt at Vejdirektoratet skal ansøges om tilladelse når et projekt ligger inden 

for vejbyggelinien.

Fagcenteret har kommenteret indsigelsen i vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også 

fagcenterets forslag til rettelser i forhold til planforslaget fremgår.

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

forslag til lokalplan FRE.E.09.07.01 for et erhvervsområde ved Industrivej i Vangen samt 

forslag til kommuneplantillæg nr. 15.10 godkendes inklusive de ændringer, der fremgår af 

vedlagte indsigelsesnotat.

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Indsigelsesnotat, lp. FRE.E.09.07.01 Industrivej, Vangen (1409050 - GEO-
2014-19141)

 Lp. FRE.E.09.07.01 (PMU 04.10.16) (1409087 - GEO-2014-19141)
 KPT.15.10. (PMU 04.10.16) (1409088 - GEO-2014-19141)
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5 (Åben) Opfølgning på foroffentlighedsfase - Udvidelse af Skagen Havn -
etape 3
Sags ID: GEO-2016-00979

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget traf den 7. juni 2016 beslutning om igangsætning af 

foroffentlighedsfase for udvidelse af Skagen Havn – etape 3.

Der blev efterfølgende afholdt foroffentlighedsfase for projektet i perioden fra den 15. til 

den 29. juni 2016.

Der indkom i forbindelse med foroffentlighedsfasen bemærkninger fra 6 parter. De 

indkomne bemærkninger er beskrevet og vurderet i det vedlagte indsigelsesnotat.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der i samarbejde med Skagen Havn samt Trafik- og 

Byggestyrelsen arbejdes videre med projektet, og at de indkomne bemærkninger indgår i 

det videre arbejde som beskrevet i indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Indsigelsesnotat_foroff_skagen_havn_etape3 (1410566 - GEO-2016-
00979)
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6 (Åben) Tilbageførsel af areal i byzone til landzone - Kommuneplanramme i 
Gærum syd
Sags ID: GEO-2016-02980

Sagsbehandler: Lene Morthensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide svineproduktionen på 

”Blakshøjgård” på Blakshøjgårdvej 8 sydvest for Gærum. ”Blakshøjgård” ligger i det åbne 

land ca. 600 m fra byzonegrænsen til Gærum by. Det sydligste af Gærum er i 

Kommuneplan 2015 beliggende i rammeområde FRE.B.06.09 og udlagt til boligområde. 

Rammeområdet ligger i byzone, men skal ifølge rammebestemmelserne tilbageføres til 

landzone. Der er ingen lokalplan for området, og der er ikke opført boliger i området.

Ifølge husdyrloven skal husdyrbruget på ”Blakshøjgård” overholde et genekriterie på 

maksimalt 5 OUe/m3 (lugtenheder) til byzone. Kravet skal overholdes til kanten af et 

byzoneområde og ikke til eventuelle boliger i området. Ansøger har udarbejdet en 

spredningsberegning (OML-beregning), der viser, at lugtgenekriteriet til byzone i den 

sydlige del af Gærum kun kan overholdes, hvis rammeområde FRE.B.06.09 tilbageføres 

til landzone. Det er således en forudsætning for udvidelse af svineproduktionen på 

”Blakshøjgård”, at rammeområdet tilbageføres til landzone.

Som følge heraf har ejeren af ”Blakshøjgård” ansøgt Frederikshavn Kommune om at 

tilbageføre rammeområde FRE.B.06.09 til landzone.

Lovgrundlag i forhold til tilbageførsel:

Ifølge Planloven kan Byrådet beslutte at tilbageføre et areal til landzone efter begæring 

fra ejeren eller som opfølgning på kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.

Ansøger ejer størstedelen af arealerne i rammeområde FRE.B.06.09 med undtagelse af 

Rysholtvej 2. Ansøgers arealer kan umiddelbart tilbageføres til landzone, såfremt 

arealerne grænser op til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig udfra 

planlægningsmæssige hensyn. Det er forudsat, at der er tale om mindre arealer på maks. 

5 ha.

Ansøgers arealer i rammeområdet opfylder alle 3 forhold, da de samlet er ca. 1,6 ha. og 

afgrænser Gærum mod det åbne land. Samtidig er det ubetænkeligt at tilbageføre 

rammeområdet, da det siden 1989 har været udlagt til boliger i kommuneplanen for 

Frederikshavn Kommune med rammebestemmelse om, at arealet skal tilbageføres til 

landzone.
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I forhold til opfølgning på kommuneplanen for arealet på Rysholtvej 2, som ikke ejes af 

ansøger, skal denne berørte grundejer have mulighed for at udtale sig om tilbageførslen 

inden for en frist på min. 8 uger. Denne høring er afholdt i perioden fra den 4. juli til den 5. 

september 2016. Der er ikke indkommet høringssvar.

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

tilbageføre rammeområde FRE.B.06.09 til landzone, og lade rammeområdet udgå af 

Kommuneplan 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

- Oversigt (1413561 - GEO-2016-02980)
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7 (Åben) Principansøgning om nyt hus i 2 etager, Vesteråsene 24, 
Frederikshavn
Sags ID: BYG-2016-02120

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Ejere af Vesteråsene 24 har søgt om principiel tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. 

Byggeriet vil fremstå i én etage mod syd. Mod nord er huset i 2 fulde etager og med 

tagterrasse i 1. sals niveau over den indbyggede garage. Ansøger ønsker en principiel 

stillingtagen til muligheden for at bygge i 2 etager.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 13.11.01: Udsigtsboliger i Flade Bakker og ligger i 

lokalplanens område II. Da dele af byggeriet er i 2 fulde etager kræver det ansøgte 

dispensation fra lokalplanens § 4.11, hvorefter bebyggelsen må opføres i op til 1½ etage. 

Lokalplanen er fra 2003 og området er delvist udbygget. Der er ikke tidligere givet 

dispensation fra lokalplanens bestemmelser om etageantal.

Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

dispensationen ikke er i strid med principperne i planen herunder lokalplanens formål og 

anvendelse. Eventuel dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående 

naboorientering jf. Planlovens § 20.

Der er foretaget naboorientering af omkringliggende naboer samt ejendomme på den 

stikvej, der ønskes bebygget. 

Der er kommet bemærkninger fra ejere og beboere på 4 af disse ejendomme. Derudover 

har beboere af de 3 ejendommene, der ligger syd for Vesteråsene 24, indsendt 

bemærkninger. Disse ejendomme er ikke umiddelbart vurderet at være part i en eventuel 

dispensation fra bestemmelsen om max. etageantal, da byggeriet ikke overstiger 

lokalplanens bestemmelser om max. højde.

De indkomne indsigelser er vedlagt i bilag 3 og opsummeres herunder:

 Byggeriet vil skygge og tage sol (nabo mod vest).

 Byggeriet vil medføre værdiforringelse for de omboende.

 Byggeriet vil ikke falde ind i de omkringliggende huse på vejen. 

 Et hus i 2 plan vil tage udsigten fra omkringliggende og bagvedliggende grundejere. 

 Andre grundejere i området har tilpasset deres boliger til lokalplanen, og har fået 

afslag på at hæve husene, selvom det ikke var til gene for de omboende.
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 Andre beboere har fået afslag på at lave tagterrasse, og at tagterrassen på garagen 

forstærker den dominerende facade mod syd.

 Lokalplanen skal sikre sammenhæng mellem udsigt og muligheden for at opføre 

attraktive boliger, og at alle skal behandles ens. 

 Lokalplanen giver mulighed for 2 etager på andre grunde i området, og ansøger må 

købe en af disse grunde, hvis der ønskes at bygge i 2 etager.

 Byggeriet vil tage udsigt (nabo mod syd).

 En godkendelse af byggeri i 2 etager vil medføre, at der vil komme flere byggerier i 2 

etager. Flere har fået afslag på at bygge i 2 etager og reglerne skal overholdes.

 Ejendommen ligger midt i kvarteret og er en hjørnegrund, hvorfor det vil genere de 

omkringliggende huse.  

De indkomne bemærkninger har været sendt til udtalelse ved ansøger. Ansøgers 

bemærkninger og begrundelser fremgår af Bilag 4. Ansøger fremfører blandt andet;

 at byggeriet vil være væsentligt lavere, end hvis der blev bygget efter lokalplanens 

bestemmelser og vil tage mindre udsigt.

 at byggeriet er udført, så det vil være til mindst mulig gene for de øvrige beboere i 

området.

 at det kun er dele af huset, der er i 2 plan og

 at projektet ikke vil skille sig markant ud eller ødelægge det generelle billede af 

området, da der er bygget i mange forskellige udformninger i området.  

Fagcenterets vurdering:

Det meste af lokalplanområdet er meget kuperet og med skrånende terræn, hvor der fra 

de højest beliggende grunde er udsigt til Frederikshavn, Skagen og Hirtshals. 

Det er en del af lokalplanens formål at sikre, at bebyggelsen placeres optimalt i området 

med hensyn til det smukke landskab og at sikre udsigtsmuligheder fra de enkelte boliger.

Det fremgår af lokalplanredegørelsen, at det har været hensigten, at områdets 

landskabelige kvaliteter skulle bevares og understreges af spændende boliger af høj 

arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal der skabes en smuk sammenhæng mellem 

bebyggelse og landskab, så de to elementer gensidigt understreger hinanden.

Endelig er det afgørende, at området fremstår som en landskabelig og arkitektonisk 

helhed, hvorfor der er defineret klare retningslinjer for såvel landskabsbearbejdning og 

beplantning som for boligernes arkitektur dvs. udformning, materiale- og farvevalg.

Der fremgår ligeledes af lokalplanen, at det stærkt skrånende terræn og 

udsigtsmulighederne kan udnyttes til at bygge en ekstra etage eller at arbejde med 

forskudte planer og med glasfacader mod udsigten.

Lokalplanens bestemmelser giver dog kun mulighed for at bygge med en ekstra etage på 

enkelte af de højeste beliggende grunde i lokalplanområdet.

For de øvrige grunde i området kan der bygges i op til 1½ etage med en højde på op til 

7,5 m over terræn, målt fra bygningens skæring med den højest beliggende kote.
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Det aktuelle projekt overholder ikke lokalplanens bestemmelser om etageantal, men er 

ca. 1,5 m lavere end lokalplanen giver mulighed for. Der vil dog skulle ske 

projekttilpasninger for at overholde bygningsreglementets bestemmelser om højde i 

forhold til naboskel.

Der er flere ejendomme i området, der er udført med fladt tag eller ensidig taghældning, 

og med en arkitektur, der delvist er sammenlignelig med, hvad der ønskes bygget på 

Vesteråsene 24. 

Hvor terrænet har muliggjort det, er flere af disse boliger gravet ned i terrænet, så de 

fremstår med én etage på den højeste del af grunden og med delvist frilagt kælder på

den laveste del af grunden. 

Det er fagcenterets vurdering, at det ansøgte byggeri vil være meget synligt i området og 

vil afvige fra den omkringliggende bebyggelse i byggestil og fremtræden. Fagcenteret kan 

derfor ikke anbefale, at der gives dispensation.

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

at bygge i 2 etager.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag 1 Oversigtskort (1416200 - BYG-2016-02120)
 Bilag 2 Ansøgning (1416197 - BYG-2016-02120)
 Bilag 3 Indkomne bemærkninger (1416198 - BYG-2016-02120)
 Bilag 4 Kommentarer fra ansøger (1416199 - BYG-2016-02120)



Plan- og Miljøudvalget - 04-10-2016 16:00 Side 14 af 32

8 (Åben) Opførelse af trappetårn, elevator og altaner, Søndergade 2, 
Frederikshavn
Sags ID: BYG-2016-02843

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om at fjerne eksisterende trappetårn 

og nedlægge eksisterende bagtrapper samt opføre nyt udvendig trappetårn med elevator 

samt udvendige altaner til eksisterende beboelsesejendom på Søndergade 2 i 

Frederikshavn. 

Ansøger begrunder blandt andet ønsket om at opsætte elevatortårn og altaner med, at 

der dermed opnås bedre boligforhold og friarealer og at elevatortårnet giver 

gangbesværede beboere en nemmere hverdag. Ansøger fremfører derudover, at 

baggårdens facade i dag ikke fremstår som særlig velbevaret og at baggården vil 

harmonere bedre med nabobygningens bagside og kvarteret i og omkring baggården. 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 15.01.04: Frederikshavn Midtpunkt og Lokalplan 

15.01.10: Facader og Skilte. 

Midtpunktslokalplanen er fra 1993 og havde som primært formål at muliggøre nybyggeri i 

form af centerbebyggelse på den tidligere trælastgrund samt tilvejebringe parkerings- og 

opholdsarealer i forbindelse hermed. 

Lokalplanen har bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering samt ydre 

fremtræden i området. Lokalplanen har dog ikke konkrete bestemmelser for den aktuelle 

ejendom idet bygningen er optaget som bevaringsværdig, og ombygning, ændring eller 

nedrivning må kun foretages med byrådets særlige tilladelse. 

Det ansøgte kræver dispensation eller godkendelse fra følgende bestemmelser i 

Lokalplan 15.01.04:

 § 6.2 hvorefter bebyggelsen kun må placeres inden for de i lokalplanen viste 

byggefelter. Der er ikke angivet byggefelter på den aktuelle ejendom og trappe- og 

elevatortårn samt altaner ligger dermed udenfor byggefelt. 

 § 7.1 hvorefter byrådet kan gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en ydre 

udformning, der gør at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bebyggelens 

omgivelser. 

 § 7.3 hvorefter nybyggeri og ombygninger skal tilpasses den omgivende 

bevaringsværdige bebyggelse samt
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 § 8.1 hvorefter de bevaringsværdige bygninger i området ikke må nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres, med mindre byrådet giver særlig tilladelse 

hertil.

Facade- og skiltelokalplanen blev vedtaget i 2000 og havde til formål at skabe 

opmærksomhed om byarkitekturen og forståelse for dens betydning for oplevelsen af 

byen samt fastsætte hovedregler for bebyggelsens ydre fremtræden, der skal sikre høj 

kvalitet ved vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. 

Det ansøgte kræver dispensation eller godkendelse fra følgende bestemmelser i 

Lokalplan 15.01.10:

 § 3.1 hvorefter facaders vandrette og lodrette opdeling skal bevares eller genskabes 

ved facaderenoveringer. 

 § 3.10 hvorefter tårne skal bevares i deres oprindelige udformning og søges 

genskabt hvor det er muligt. 

 § 6.1 og 6.2 hvorefter bebyggelsen kun må ombygges i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser og der ikke må foretages ændringer af eksisterende 

forhold, før der foreligger tilladelse. 

Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

dispensationen ikke er i strid med principperne i planen herunder lokalplanens formål og 

anvendelse. Eventuel dispensation kan ikke gives uden forudgående naboorientering 

med mindre forholdet vurderes af underordnet betydning jf. Planlovens § 20.

Naboorientering er iværksat og resultatet af naboorientering fremlægges på mødet. 

Fagcenterets vurdering:

Ejendommen er opført i 1910 og er i Kommuneatlas for Frederikshavn Kommune 

registreret med en bevaringsværdi 3, dvs. høj bevaringsværdi. Det fremgår blandt andet 

af registreringen, at ejendommen er en tidstypisk og markant herskabsejendom med 

udsmykninger, men at der er skæmmende plastvinduer. 

Lokalplanerne for ejendommen indeholder ikke konkrete bestemmelser for elevatorer og 

altaner på de bevaringsværdige bygninger idet ændringer af de bevaringsværdige 

bygninger skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.

Plan- og Miljøudvalget har tidligere godkendt etablering af elevatortårn på den 

bevaringsværdige bygning på Danmarksgade 12. Baggrunden var her, at elevatortårnet 

er placeret på bagsiden af bygningen, og dermed ikke afgørende påvirker 

bygningsudtrykket fra Danmarksgade. 

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det ansøgte godkendes med baggrund i;

 at bygningens udtryk mod gågaden bevares, og bygningens markante udtryk i 

gadebilledet dermed ikke ændres, 



Plan- og Miljøudvalget - 04-10-2016 16:00 Side 16 af 32

 at der er tale om en delvist lukket baggård, der i forvejen er præget af bebyggelsen 

på Frederikshavn Midtpunkt og  

 at adgangsforhold og friarealer til bebyggelsen forbedres væsentligt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at det ansøgte imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag 1 Oversigtskort og luftfoto (1417061 - BYG-2016-02843)
 Bilag 2 Dispensationsansøgning, plan og facade samt visualisering 

(1417060 - BYG-2016-02843)
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9 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 og 2017 for private almene 
vandværker
Sags ID: GEO-2016-01162

Sagsbehandler: Pauli Aebeloe

Ansvarligt center: Vandmiljø

Beslutningskompetence

PMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de private almene 

vandværkers takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. 

at vandværket har tilstrækkelige midler, til at dække de forventede kommende udgifter. 

På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det 

forventede behov (hvile i sig selv princippet).

Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der 

er angivet takst for såvel 2016 som 2017 i tabellen. Ålbæk, Østervrå og Ravnshøj 

vandværk har udarbejdet takstblad for 2016.

Center for Teknik og Miljø (CTM) har vurderet (se bilag), at der for alle de almene 

vandværker er sammenhæng mellem indtægter, formue og planlagte og forventede 

udgifter, samt vandværkets stand. Vurderingen er sket på baggrund af at de fremsendte 

regnskaber og budgetter samt CTM’s kendskab til det enkelte vandværk.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at takster for 2016 og 2017 godkendes af byrådet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag med taktster 2016  2017 samt tidligere (1403123 - GEO-2016-
01162)

 Bilag med likvide midler og vurdering for takster 2016 og 2017.docx 
(1333698 - GEO-2016-01162)
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10 (Åben) Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Gærum
Sags ID: EMN-2008-01035

Sagsbehandler: Kirsten Haumann

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunerne skal vedtage indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder, udpeget 

af Staten i medfør af Vandforsyningsloven. Indsatsplanerne udarbejdes med baggrund i 

statens detaljerede kortlægning af grundvandsressourcen samt arealanvendelsen.

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til indsatsplan for Gærum-området. 

Indsatsplanen omfatter Åsted, Skærum og Ravnshøj Vandværker. Planforslaget kan ses 

her:

- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, kortlægningsområde 1425 Gærum 

Indsatsplanen beskriver planlagte indsatser ved de enkelte vandværker, for at sikre 

grundvandet mod forurening ,og herved sikre den fremtidige vandindvinding i området. 

Planerne angiver, hvem der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne, og hvornår de 

skal gennemføres. 

Planen indeholder også retningslinjer for beskyttelse af mulige fremtidige 

grundvandsressourcer i områder, der ikke i dag benyttes til indvinding. Disse områder, 

der også udpeges af Staten i medfør af Vandforsyningsloven, benævnes OSD-områder, 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

Endelig indeholder planen nogle retningslinjer, som kommunen skal lægge til grund for 

afgørelser af sager af betydning for grundvandskvaliteten i området indenfor de lovgivne 

beføjelser. Bl.a. agter Frederikshavn Kommune fremover at benytte sig af lovgivningens 

muligheder for at nedlæge forbud mod udspredning af spildevandsslam i planens 

indsatsområder.

Indsatserne er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne og forslag til indsatser har 

været præsenteret for Frederikshavn kommunes Grundvandsråd. 

Grundvandsmagasinerne ved de tre vandværker ligger fortrinsvis i områder, hvor der ikke 

findes betydende lerlag, der beskytter grundvandet mod nedsivning af forurenende 

stoffer.  Den væsentligste indsats ved Åsted Vandværk er, at der skal indgås 

dyrkningsaftaler til reduktion af udvaskning af nitrat og pesticider til grundvandet. Idet 

http://frederikshavn.dk/Sider/Indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=44d29df0-4451-4431-bba8-d8ece4712a19
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dyrkningsrestriktioner kan berøre lodsejere i Hjørring Kommune, er indsatserne 

præsenteret på et møde i Hjørring kommunes Grundvandsråd.

Udviklingen i nitrat- og pesticidindhold i vand ved Skærum og Ravnshøj Vandværker er 

faldende, der laves derfor overvågning af vandkvaliteten.

Indsatserne i planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Hvis der ikke 

kan indgås frivillige aftaler, kan Frederikshavn Kommune pålægge lodsejerne 

restriktioner om ændret arealanvendelse. Senest 5 år efter planens vedtagelse vil 

Frederikshavn kommune vurdere, om der er behov for pålæg af 

rådighedsindskrænkninger. Eventuelle pålæg vil blive forelagt Byrådet.

Indsatser omkring rådighedsindskrænkninger kan have vidtgående konsekvenser for 

lodsejere med jord i de sårbare områder. De enkelte lodsejere, der bliver berørt af enten 

frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkninger i form af f.eks. restriktioner på 

anvendelse af gødning og pesticider, vil blive kompenseret økonomisk for de driftstab og 

øvrige udgifter, der er forbundet hermed. 

Centret har lavet vurdering af, om planerne kan medføre væsentlige utilsigtede 

påvirkninger på miljø og Natura-2000-områder, jf. lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige utilsigtede påvirkninger 

af miljø og natur.

Miljø- og habitatvurdering ses her: Miljøvurdering

Når planen har været i 12 ugers offentlig høring, skal planen med eventuelle ændringer 

endeligt vedtages af Frederikshavn Byråd.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget videresender forslag til 

indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at 

planen sendes i offentlig høring.

Byrådet kan på grundlag af de indkomne bemærkninger herefter tage endelig stilling til 

indsatsplanen for området.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

http://frederikshavn.dk/Sider/Indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=44d29df0-4451-4431-bba8-d8ece4712a19
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Bilag



Plan- og Miljøudvalget - 04-10-2016 16:00 Side 21 af 32

11 (Åben) Forslag til tillæg nr 6 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016
Sags ID: GEO-2016-02518

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for to 

afgrænsede områder i Frederikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes 

i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes til hvert sit 

ledningssystem).

I områderne, som omfatter Sneppevej, dele af Søndergade og et område ved 

Danmarksgade, findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer. 

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

udledningen af forurenende stoffer reduceres, herunder næringsstoffer, organisk stof, 

bakterier og virus. 

Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i 

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt 

mere stabil anlægsstyring.

Med tillægget inddrages tillige et nyt planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Det 

omfatter et planlagt separatkloakeret område ved Industrivej i Vangen, som iht. ny 

lokalplanlægning kan udnyttes til erhvervsområde. 

Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er 

nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og der skal 

derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 

2012-2016 mv. udsendes i offentlig debat.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Forslag til spildevandsplantillæg nr 6 - Sneppevej, Søndergade og 
Danmarksgade i Frederikshavn og Industrivej i Vangen (1408786 - GEO-
2016-02518)

 Bilag 1a Oplandsskemaer - Sneppevej (1408788 - GEO-2016-02518)
 Bilag 1b Oplandsskemaer - Område ved Danmarksgade (1408791 - GEO-

2016-02518)
 Bilag 1c Oplandsskemaer - Industrivej (1408792 - GEO-2016-02518)
 Bilag 2a Udløbsskemaer - Sneppevej (1408794 - GEO-2016-02518)
 Bilag 2b Udløbsskemaer - Område ved Danmarksgade (1408795 - GEO-

2016-02518)
 Bilag 2c Udløbsskemaer - Industrivej (1408796 - GEO-2016-02518)
 Bilag 3a Berørte matrikler - Sneppevej (1408797 - GEO-2016-02518)
 Bilag 3b Berørte matrikler - Område ved Danmarkgade (1408798 - GEO-

2016-02518)
 Spildevandsplankort T01 - Sneppevej (1408799 - GEO-2016-02518)
 Spildevandsplankort T02 - Område ved Danmarksgade (1408800 - GEO-

2016-02518)
 Spildevandsplankort T03 - Industrivej Vangen (1408801 - GEO-2016-

02518)
 Miljøscreeningsskema (1408802 - GEO-2016-02518)
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12 (Åben) Natur- og Friluftspolitik, endelig vedtagelse
Sags ID: EMN-2016-00671

Sagsbehandler: Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget vedtog den 10. februar 2015 at iværksætte udarbejdelse af en 

natur- og friluftsstrategi i samarbejde med Det Grønne råd, jf. forslag fra Friluftsrådet i en 

indsigelse til kommuneplanen.

Det Grønne Råd udarbejdede efterfølgende et forslag til en natur- og friluftspolitik.

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i april 2016 at sende 

forslaget i 8 ugers offentlig høring i perioden 10.maj-1.august 2016.

Der indkom 4 bemærkninger i høringsfasen fra hhv. Kajakklubben – Frederikshavn, 

Danmarks Naturfredningsforening, Enhedslisten – Grøn Gruppe samt Friluftsrådet-Kreds 

Vendsyssel. Se vedlagte bilag, ”Natur- og Friluftspolitik 2016 -høringssvar fra offentlig 

høring.pdf”.

Det grønne Råd behandlede de indkomne bemærkninger den 25.august 2016. Rådets 

medlemmer var enige om, at de indkomne bemærkninger ikke ændrer politikken, men at 

de konkrete forslag på sigt indarbejdes i idekataloget, der fungerer som bilag til politikken.  

Det grønne Råd anbefaler Natur- og Friluftspolitikken overfor Plan- og Miljøudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at Natur- og Friluftspolitikken vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag_ Natur- og friluftspolitik (1284251 - EMN-2016-00671)
 Bilag_Idékatalog (1284005 - EMN-2016-00671)
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 Status på friluftsfaciliteter og rekreativ     infrastruktur i Frederikshavn 
Kommune (1284002 - EMN-2016-00671)

 Natur- og Friluftspolitik 2016 - høringssvar fra offentlig høring (1415753 -
EMN-2016-00671)
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13 (Åben) PMU budgetopfølgning 31082016
Sags ID: EMN-2016-02574

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 

foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Plan og Miljøudvalgets område. Heri 

er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. 

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 

fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af 

stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 31. august 2016 -0,9 

mio. kr. 

Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er opgjort til -0,9 mio. kr. og 

dermed forventes balance mellem budget og forbrug

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 31. august 2016 1,9 

mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 3,4 mio. kr. og dermed et umiddelbart 

merforbrug på 1,5 mio. kr., der dog kan henføres til ekstern finansierede projekter samt 

Life 12 projekter.

På det takstfinansierede område forventes balance mellem budget og forbrug.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

 budgetopfølgningen tages til efterretning

 at budgetopfølgningen videresendes til Økonomiudvalgets behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 PMU budgetopfølgn. 310816 (1418880 - EMN-2016-02574)



Plan- og Miljøudvalget - 04-10-2016 16:00 Side 26 af 32

14 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 PMU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)
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15 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan for Plan- og Miljøudvalget i 2017
Sags ID: EMN-2016-02466

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 31. august 2016mødeplan for afvikling af 

byrådets møder i 2017.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og 

Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Plan- og Miljøudvalget som hovedprincip afholdt 

i begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:

 Tirsdag den 10. januar

 Tirsdag den 31. januar

 Tirsdag den 7. marts

 Tirsdag den 4. april

 Tirsdag den 2. maj

 Tirsdag den 6. juni

 Tirsdag den 15. august

 Tirsdag den 5. september

 Tirsdag den 11. oktober

 Tirsdag den 7. november

 Tirsdag den 5. december

Møderne foreslås afholdt kl. 15 i mødelokale 0.27

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalgets mødekalender for 2017 

godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag
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16 (Åben) Orienteringspunkt- Fredning af Søheden Skov, endelig 
vedtagelse
Sags ID: GEO-2012-03605

Sagsbehandler: Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence
PMU/TU

Sagsfremstilling
Danmarks Naturfredningsforening rejste i juni 2012 en fredningssag ved Søheden Skov. 

Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelser i sagen, senest 

den 31.maj 2016. Fredningen omfatter mindre arealer i Frederikshavn Kommune 

(mørkeblå baggrund på nedenstående kort). Konkret berøres tre private ejendomme. 

Hovedparten af jorden er fredskov og vejledende registreret som beskyttet natur i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 3.

Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg orienteres med dette dagsordenspunkt om 

fredningens betydning for Frederikshavn Kommune.

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget drøftede sagen den 8. januar 2013 med følgende indstilling:

 Arealet beliggende i Frederikshavn Kommune tages ud af fredningsforslaget.

 Hvis Fredningsnævnet på trods af ovenstående alligevel optager arealerne i 

fredningen, ønskes følgende tilføjet i fredningsbestemmelserne:

1. Bonusbestemmelser, som giver mulighed for, at dispensationer fra 

fredningen også kan indeholde en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 eller planlovens § 35. Dette mindsker de 

administrative opgaver.

2. At 2 spærringer ved Møllesøen ved Nymøllevej, der skal fjernes som 

følge af vandplanen, kan fjernes uden tilladelse fra fredningsnævnet
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Udvalget tiltrådte indstillingens første punkt.

Frederikshavn Kommune har efterfølgende været i en løbende dialog med 

Fredningsnævnet og fremsagt ovenstående ønsker. Senest deltog Frederikshavn 

Kommune i en fælles besigtigelse med Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer.

Det endelige fredningsindhold

De arealer, der ligger i Frederikshavn Kommune, inddrages i fredningen. 

Fredningsnævnet har lagt betydelig vægt på, at der på den måde skabes en korridor 

mellem Nymølle Plantage, som allerede er fredet, og den nye fredning af Søheden. 

Endvidere vil en fredning af arealerne, som gennemløbes af Nymølle Bæk, give mulighed 

for en bedre naturpleje, hvor en betydelig del i dag er sprunget i skov.

Fredningen indeholder i en bonusbestemmelse, hvorefter fjernelse af spærringer i 

Nymølle Å, som forudsat i vandplanen for dette område, ikke kræver dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 eller eventuel tilladelse efter planlovens § 35.

Fredningens formål er at sikre og forbedre de naturmæssige og landskabelige værdier i 

området, herunder at skabe grundlag for et varieret og naturligt skovbillede, at sikre de 

kulturhistoriske og geologiske værdier, herunder at beskytte hele området imod 

råstofgravning, at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder 

offentlighedens adgang i området, at skabe grundlag for naturpleje, og at medvirke til 

overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen.

Fredningens betydning for Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed på fredede arealer. Kommunen skal derfor 

påregne administrationsomkostninger i forbindelse med tilsyn samt håndtering af 

fremtidige ansøgninger om dispensationer fra fredningsbestemmelserne.

Frederikshavn Kommune skal som plejemyndighed på de privatejede fredede arealer 

udarbejde en plejeplan, der sikrer at fredningsformålet opfyldes. Kommunen er herefter 

forpligtet til at udføre den nødvendige pleje på arealerne, hvis lodsejerne ikke selv ønsker 

at gennemføre den. Plejen skal udføres uden udgift, væsentlige gener eller tab for 

lodsejerne. Fredningsbestemmelserne definerer at Frederikshavn Kommune skal 

udarbejde en plejeplan for arealerne senest 2 år efter fredningsafgørelserne.  Plejeplanen 

skal revideres hvert 5.år. Frederikshavn Kommune skal derfor påregne øgede 

administrationsomkostninger samt plejeudgifter.

En offentlig sti, der udgør en del af jyske ås stien fører gennem området i dag og 

vedligeholdes af Frederikshavn Kommune. Fredningen bestemmer at stien ikke må 

nedlægges og definerer at der er særlig interesse knyttet til denne sti, fordi den forbinder 

Nymølle og Søheden. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg tager 

sagen til orientering.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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Aalbæk Havn af 1991                         

Sdr. Havnevej 69

9982 Aalbæk

Ansøgning om igangsætning af ny lokalplan for Ålbæk Havn:

Ålbæk Havn er ejet af Frederikshavn Kommune, denne drives af foreningen Ålbæk Havn.

Den eksisterende lokalplan for erhvervsområdet Ålbæk Havn er fra 2000. I mellemtiden har 

erhvervs sammensætningen og udviklingen på Ålbæk Havn været under store forandringer.

Ålbæk Havn er den eneste i kommunen som har fuld belægning og har vokset i overnatninger, og 

for at kunne bibeholde denne fremgang er det nødvendigt at løsne om for de bindinger og 

begrænsninger der ligger i den gamle lokalplan

Nu 3 . sæson efter den store havneudvidelse er der brug for udvidet mulighed for brug af 

arealerne på havnen, til bl.a. restaurant og liberal erhverv, ligesom der ønsker om at ændre 

bygningsplaceringer på Havnen, dette for et kunne yde en god service overfor fast l iggere, gæster 

– og gæstesejlere på Ålbæk Havn, det og mange andre ting begrænses af bindinger i den 

eksisterende lokalplan. 

Derfor anmoder vi PMU om at igangsætte processen omkring en ny lokalplan for området, dette 

vil være i tråd med et af kommunens vækstspor.

På Ålbæk Havns 

vegne

Peter E. Nielsen
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Ændringer til lokalplanen:

1. Side 4: Områdets anvendelse: 

A: Ordet ”Restaurationslivet” slettes,

B: ”der er etableret 2 detailhandelsforretninger på højst 100m2” slettes, så 

fiskerestauranten og kiosken har mulighed for at øge deres areal, hvis de har 

brug for det. 

2. Side 7, Se vedhæftet tegning, Bilag 1.

3. Side 8: §3 Område 1: 3.1 ”området må anvendes” de første 3 linjer, erstattes 

med:” Til fiskerierhverv og andre erhvervs-, håndværks- og liberalerhverv 

samt restaurationsvirksomhed”

Pga. havnens problemer med vanddybden, kan der sandsynligvis ikke 

fremover drives normalt skibsværft på Ålbæk havn, derfor vil vi gerne åbne op 

for andre erhverv på havnen til værftets bygninger.

4. Side 8: §3.2 område 2:”områdets må anvendes til

Første 2 linjer erstattes med ”-Til detailhandel og restaurationsvirksomhed.

5. Side 8: §3.3 Området må ikke anvendes:

Hele paragraffen erstattes med:

B:Der må ikke etableres forurenende virksomhed i området, før den er 

godkendt efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

6. side 8 §6.3, der tilføjes at Wifi teknisk udstyr må placeres på hensigtsmæssige 

steder.

7. Side 9 § 7.9, tilføjes: Serveringsareal kan bygges op til 2 etagers højde.

En mulighed for restauranterne, at lave en fælles serveringsareal eventuelt over 

fiskerestaurantens P.plads med udsigt over havn og Ålbæk bugt. 
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Dagsordenpunkt  

 

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. 

 

 

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. 

 

Beslutninger 

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016 

Udvalget anmoder Teknisk Udvalg, som ejer, om en udtalelse forinden man behandler 
sagen. 

Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag 

 

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet 
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Dagsordenpunkt  

 

Ny lokalplan for Ålbæk Havn 
Sags-ID: GEO-2016-01301  

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard 

Ansvarligt center: Plan 

  

Beslutningskompetence 
TU 

 
Sagsfremstilling 

Ålbæk Havn har fremsendt ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for den 

eksisterende Ålbæk Havn. 

 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2016, at anmode Teknisk 

Udvalg, som ejer, om en udtalelse forinden man behandler sagen. 

 

Havnen har, efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen, henvendt sig til 

fagcenteret med ønske om at få tilføjet et areal til parkering samt et areal til en 

servicebygning i havnens nordlige del. Der henvises til vedlagte oversigtskort. 
 
Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller sagen til udvalgets drøftelse. 
 
Beslutninger 

Udvalg: Teknisk Udvalg  Dato: 05‐09‐2016 

Udvalget tiltræder igangsætning af lokalplanarbejdet. 

 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen 

 

 

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet 
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Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn 

Kommune i samarbejde med Landinspektør Nord. 

September 2016. 
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Forslag til Lokalplan SAE.B.02.07.07 � Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udlægge et nyt åben-lav bolig-

område på et areal beliggende i Sæby, og med få meter til Kattegat. En stor del af 

arealet har tidligere været udlagt til tæt-lav bebyggelse, men grundet vanskelig-

heder ved at sælge og udleje sådanne boliger, er ønsket nu at områdets anven-

delse ændres til åben-lav helårsbebyggelse. 

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. xxxx til o" entlig debat i perioden fra 

den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interesserede at kom-

me med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, ændres afsnittet, så det fremgår, hvornår 

forslaget var fremlagt til o" entlig debat.

Lokalplanforslaget kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby 

eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frederiks-

havn.dk 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, (navnet 

på sagsbehandler) på telefon xxxx eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i 

hænde senest den (dato for afslutning på o" entlighedsperioden) og sendes til 

følgende adresse: 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Forslag til Lokalplan  SAE.B.02.07.01 � Hvad er en lokalplan?

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 arealan-

vendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. 

Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, o" entlige 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 parke-

ringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Så-

danne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforan-

staltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksi-

sterende 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 grund-

ejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foran-

staltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om plan-

lægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægs-

arbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre 

større sammenhæng i og o" entlighedens kendskab til den kommende planlæg-

ning. 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 ind# ydelse på den lø-

bende 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 fast-

lagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommune-

planen, 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 o" entliggjort i Plan-

systemdk.dk.
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Forslag til Lokalplan SAE.B.02.07.01 � Hvad er en lokalplan?

Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen " ndes 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 områ-

de, og som har ind# ydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbe-

stemmelser 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 miljøscree-

ningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokal-

planforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lo-

kalplanen 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 " ndes 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 præ-

ciserer lokalplanens bestemmelser, og

-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud.
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Forslag til Lokalplan SAE.B.02.07.01 � Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en faldende efterspørgsel på tæt-lav 

boliger i området. En stor del af nærværende lokalplanområde er, i lokalplan nr. 

SAE.4.105.0, udlagt til netop tæt-lav boligbebyggelse. På trods af arealernes be-

liggenhed i tæt tilknytning til Kattegat, har det været vanskeligt at sælge og ud-

leje to etagers rækkehuse, hvorfor ejerne af området istedet ønsker at udlægge 

arealet til et åben-lavt boligområde. Lokalplan nr. SAE.4.105.0 a" yses for den del, 

der er omfattet af nærværende lokalplanområde. 

Lokalplanens formål 
Lokalplanens formål er, at sikre områdets anvendelse som et åben-lavt boligom-

råde  til helårsbeboelse. Intentionen bag lokalplanen er at skabe et boligområde 

med en smuk landskabelig beliggenhed, der passer ind i omgivelserne og sam-

tidig sikre de bedst mulige udsigtsforhold for alle ejendomme.  

Lokalplanens område og indhold
Lokalplanområdet består af tre særskilt beliggende arealer, som er adskilt af 

vej-og friarealer, der er regulreret i lokalplan nr. SAE.4.105.0, hvilket de fortsat vil 

være ved endelig vedtagelse af denne lokalplan. Områderne, der er omfattet af 

nærverende lokalplan, er beliggende i den nordlige del af Sæby, langs Strand-

kanten. Overordnet set afgrænses områderne mod øst af én række kædehus-

bebyggelse, der er placeret langs strandpromenaden og Kattegat. Mod nord af-

grænses området af Hedebo Strand Camping og mod syd af et o$ entlig ejet 

areal, der henligger ubebygget. Området vest for lokalplanområdet er fuldt ud-

bygget i form af etagebebyggelse, der er ejet af Frederikshavn Boligforening. 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3,2 ha, der er beliggende i byzone og 

der siden 2008 har været udlagt til hhv. tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. 

Ved nærværende lokalplans udarbejdelse er der opført enkelte åben-lav boliger 

inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet opdeles af en nord-syd gående skrænt, hvor området øst for 

skrænten ligger terrænmæssigt lavere end området vest for skrænten. Grundet 

terænnets forskelligartede udformning, opdeles lokalplanområdet derfor i min-

dre delområder, med forskellige bebyggelsesregulerende bestemmelser, der 

skal sikre de bedst mulige forhold særligt i forhold til udsigten til Kattegat. 

Fælles for lokalplanområdets delområder er, at facader skal udføres i træ, blank 

mur i tegl, pudset eller vandskuret facade, der fremstår i farver i overensstem-

melse med jordfarveskalaen samt sort eller hvid. Alle tage indenfor lokalplan-

området skal udføres i enten tagpap, teglsten, cement tagsten, zink- eller alumi-

niumplader i enten sorte, grålige eller brunlige farver. 

Delområde A, B, C og D udlægges alle til åben-lav bebyggelse og giver ifølge ud-

stykningsplanen på kortbilag 3 mulighed for 32 boliger. Der udlægges endvide-

re et areal til etablering af en fordelingsvej inden for delområde D. 

Delområde A

Delområde A er beliggende vest for skrænten og udlægges til et åben-lav bolig-

område med en maksimal bygningshøjde på 8 meter. Boligbebyggelsen kan op-

føres i enten én etage med " adt tag, sadeltag eller tag med ensidig taghældning 

eller i to etager med " adt tag. Bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne 

I bagggrunden af billedet ses den nord-syd gå-

ende skrænt. 

På billedet ses to af de eksisterende boliger, 

der er beliggende vest for skrænten, indenfor 

delområde A. Til højre i billedet ses en lille del 

af delområde B.



10

Forslag til Lokalplan  SAE.B.02.07.01 � Lokalplanredegørelse

som vist på kortbilag 4. Arealet er udlagt omkring en nord-syd orienteret bolig-

vej, med fem grunde på den østlige side af vejen og seks grunde på den vestlige 

side af vejen jf. kortbilag 3. 

Delområde B

Delområde B er beliggende mellem Hedebo Strand Camping mod nord og den 

øst-vest orienterede boligvej, der er beliggende udenfor lokalplanområdet. Are-

alet er udstykket i 9 grunde, hvorpå der kan opføres åben-lav bebyggelse  med 

en maksimal bygningshøjde på 7 meter. Boligbebyggelsen kan opføres i enten 

én etage med # adt tag, sadeltag eller tag med ensidig taghældning eller i to eta-

ger med # adt tag. Bebyggelsen skal opføres indenfor byggefelterne angivet på 

kortbilag 4.

Delområde C

Delområde C er beliggende øst for skrænten og kan ifølge kortbilag 3 udstykkes 

i  $ re grunde til opførelse af åben-lav bebyggelse, der har en maksimal bygnings-

højde på 5,75 meter, dette for at sikre udsigtsforholdene for ejendommene be-

liggende indenfor delområde A. Boligbebyggelsen kan opføres i én etage med 

sadeltag, tag med ensidig taghældning eller med # adt tag. Bebyggelse skal op-

føres inden for byggefelterne angivet på kortbilag 4. Grundene har vejadgang 

fra en nord-syd orienteret boligvej, der er beliggende indenfor delområde D. 

Delområde D

Delområde D er beliggende øst for delområde C og kan ifølge kortbilag 3 ud-

stykkes i otte grunde til indviduelt opførte villaer, med en maksimal bygnings-

højde på 7 meter.  Boligbebyggelsen kan opføres i enten én etage med # adt tag, 

sadeltag eller tag med ensidig taghældning eller i to etager med # adt tag. Bolig-

bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne angivet på kortbilag 4.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes af den private fællesvej, Strandkanten, der slut-

tes direkte til kommunevejen, Frederikshavnsvej, der er beliggende vest for lo-

kalplanområdet. 

Inden for delområde A, er der udlagt en øst-vest orienteret sti, der skal skal give 

adgang direkte til Sæby Strandpromenade, som er beliggende øst for lokalplan-

området ud mod Kattegat.

Iht. Frederikshavn Kommunes generelle rammer for parkering, skal der anlæg-

ges to p-pladser pr. boligenhed på egen grund. 

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række til-

tag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedva-

rende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn  Kommunes ge-

ogra$ ske udstrækning. 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. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer blandt 

andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima, af 

en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke 

langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en 

e% ektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som 

lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvende bæredygtige byggemateria-

Ovenstående billedet af taget mellem delom-

råde C og D. I baggrunden ses to af de boliger, 

der er beligggende mellem lokalplanområdet 

og havet.

Billedet er taget fra delområde C. Til venstre 

i billedet ses en lille del af delområde B samt 

stamvejen ”Strandkanten”. Til højre i billedet 

ses en del af delområde D. 



11

Forslag til Lokalplan SAE.B.02.07.01 � Lokalplanredegørelse

ler. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværksmæssigt 

højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer

4.1 Det kommunale byperspektiv

Sæby er en af kommunens hovedbyer, hvilket vil sige en by, hvor arbejdsplad-

ser, uddannelse, butiksliv og servicefunktioner primært er placeret. Sæby er li-

geledes en af de byer, hvor det forventes, og hvor kommunen i" . kommunepla-

nens retningslinje 4.2 (Ny byudvikling) forsøger at understøtte, at størstedelen 

af kommunens byudvikling skal foregå. 

15.3 Geologisk beskyttelsesområde

Lokalplanområdet er beliggende på arealer, der i kommuneplanens retnings-

linje 15.3 er udpeget som et geologisk beskyttet område. Lokalplanområdet er 

dog disponeret således, at det tilpasser sig arealets terraserede typogra# , hvor-

med lokalplanen ikke vurderes at være i strid med retningslinjen. 

16.1 Lavbundsarealer

Lokalplanområdet er i følge kommuneplanen beliggende på arealer, der er ud-

lagt som lavbundsarealer. Formålet med udpegningen er at sikre, at der ved 

byggeri og anlæg tages højde for en evt. vandstandsstigning. 

17.1 Fredede områder og beskyttet natur 

De fredede områder er udpeget for at beskytte og bevare områder med for ek-

sempel særlige landskabstræk eller en særlig natur. Arealet, der er beliggende 

umiddelbart syd for lokalplanområdet, er omfattet af beskyttet natur i form af 

eng og hede. Selve lokalplanområdet er ikke omfattet og vil ikke have indvirk-

ning på disse områder, hvorfor lokalplanen ikke er strid med disse bestemmel-

ser.

17.5 Områder til " ersidig anvendelse

Lokalplanområdet udpeges som et areal til " ersidig anvendelse, hvilket betyder, 

at det er et område, hvor der forsøges at tage hensyn til både natur, miljø, land-

skab, rekreative værdier, bosætning og erhverv samtidig. Lokalplanområdet er 

beliggende blandt et eksisterende boligområde mod vest og en eksisterende 

campingplads mod nord, hvorfor planen ikke vurderes at være i strid med ret-

ningslinjen. 

23.5 Beskyttelseszoner omkring aftalekirker

Lokalplanområet er beliggende indenfor en beskyttelseszone omkring aftale-

kirker, nærmere bestemt Sæby Kirke. På baggrund af eksisterende beplantning, 

bebyggelse og og terrænforholdet i området, vurderes det at fremtidig bebyg-

gelse inden for lokalplanområdet ikke vil påvirke indblikket til kirken væsentligt. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. SAE.B.02.07. Rammen udlægger om-

rådets anvendelse til helårsbeboelse med mulighed for at tilknytte erhverv, der 

almindeligvis kan drives fra en bolig. 

Rammen fastlægger endvidere områdets zonestatus som byzone og giver mu-

lighed for en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav bebyggelse. Der må maksi-

malt bygges i 2,5 etager med en bygningshøjde på maksimalt 9,5 meter. 

Ydervægge skal fremstå som enten træ, med blank mur, med pudset eller vand-
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skuret facade eller en kombination af disse. Tage skal udføres som ! ade tage, ta-
ge med ensidig taghældning eller som symmetrisk tag. Der må endvidere ikke 
opsættes antenner, paraboler mv., hvis der er mulighed for fælles antenneanlæg. 

Rammen fastsætter at grundstørrelserne fsv. åben-lav bebyggelse minimum 
skal være 700 m². Opholdsarealet skal svare til 100 % af etagearealet for områ-
det som helhed. Ved nybyggeri skal der så vidt muligt tages økologiske hensyn. 

Bestemmelserne i nærværende lokalplan vil være i overensstemmelse med 
ovenstående, hvormed der ikke skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. 

Klimatilpasningsplan
I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen for Frederikshavn 
Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. Kortlægnin-
gen er foretaget på et overordnet niveau, og skal dermed betragtes som vejle-
dende. Området er beliggende i et risiko område. 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Alle lokalplaner (herunder kommuneplantillæg) skal screenes iht Lov om Miljø-
vurdering af Planer og Programmer. Miljøscreeningen vedlægges lokalplanfor-
slaget som bilag. Såfremt Frederikshavn Kommune når frem til at planen ikke 
skal miljøvurderes skrives:

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering 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 miljøscreeningen viser, at der ikke er nogen af de undersøgte miljøforhold, der 
vil blive påvirket af denne lokalplan. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og 
afgørelsen o$ entliggøres sammen med o$ entliggørelsen af lokalplanen.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen dækker et bælte på 3 km fra kysten og omfatter alene area-
ler, der er beliggende i landzone og sommerhusområder. Arealer beliggende i 
byzone, inden for 3 km fra kysten, er dermed ikke omfattet af kystnærhedzonen. 
For kystnære dele af byzonen,  der har en visuel sammenhæng med kysten, gæl-
der der dog særlige bestemmelser. 

Kystnære dele af byzonen omfatter arealer i byzone, der har en direkte kontakt 
til kysten, hvorimod arealer, der er beliggende som en del af den eksisterende 
bystruktur, og med en tilsvarende højde som den omkringliggende bebyggelse, 
ikke karakteriseres som en kystnær del af byzonen. 

Da lokalplanområdet er beliggende ned mod kysten, dog adskilt af en enkelt 
række kædehuse, vurderes området at være beliggende i den kystnære del af 
byzonen. Der vil endvidere være udsigt til lokalplanområdet fra kysten. En del 
af lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser skal dog sikre, at områ-
dets bebyggelse, med hensyn til materialer og farvevalg, vil være i harmoni med 
kysten.

Arealet er som tidligere beskrevet udlagt til boligområde i kommuneplanramme 
SAE.B.02.07 og er endvidere udlagt til åben-lav og tæt-lav boligebyggelse i lo-
kalplan SAE.4.105.0, hvilken også indeholder visualiseringer af det tidligere på-
tænkte projekt. Området fremstår ved lokalplanens udarbejdelse delvist udbyg-
get med åben-lav boliger samt den stamvej, der skal forsyne den primære tra& k 
i området. 

Områdets udformning og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i nærvæ-
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rende lokalplan ændres ikke væsentlig ift. lokalplan SAE.4.105.0. En undtagelse 
er dog anvendelsesbestemmelserne for den del af lokalplanområdet, der er ud-

lagt til tæt-lav boliger i lokalplan SAE.4.105.0. Dette område ændrer anvendelse 

fra tæt-lav til åben-lav boligbebyggelse. Samtidig nedsættes den maksimale be-

byggelsesprocent fra 35 % til 30 %. Endvidere giver næværende lokalplan mulig-
hed for at tage kan udføres som både " ade tage, tage med ensidig taghældning 

og sadeltag.

Grundet enkelte ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser, er det 

vurderet, at der udarbejdes visualiseringer af lokalplanområdet set fra kysten. 

Bilag 5 viser lokalplanområdet, som det fremstår ved denne plans udarbejdelse. 

Bilag 6 viser hvordan lokalplanområdet visuelt kan fremtræde, hvis lokalplanen 

realiseres. 

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge var-

meplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 

# ernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse 

hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.

Vandforsyning

Området skal tilsluttes det almene Vandforsyningsselskab Frederikshavn Vand 

A/S  i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lo-

kalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det o$ entlige kloaksystem. I hen-

hold til spildevandplanen er området planlagt seperatkloakeret, hermed menes, 

at regn- og spildevand a" edes i hver sin ledning til det o$ entlige kloaksystem. 

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærsom på, at der indenfor lokalplanom-

rådet & ndes o$ entlige kloaksystemer, der er beliggende udenfor vejarealer, på 

private arealer. Ledningerne er markeret med blå linier på kortbilag 2.  

Frederikshavn Spildevand A/S vil foranledige, at kloaksystemet tinglyses med en 

deklaration, som bl.a. ineholder vilkår om, at der indenfor en nærmere fastsat af-

stand ikke må bygges, foretages beplantning, af træer og buske med dybtgåen-

de rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover 

skal Frederikshavn Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige 

tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder. 

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, 

sortering og bortska$ else af a$ ald skal ske i henhold til gældende regulativ. 

Yderligere oplysninger kan & ndes på www.forsyningen.dk.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord. 

Kollektiv tra& k

Lokalplanområdet betjenes med kollektiv tra& k fra Frederikshavnsvej fra bus-

stoppestederne beliggende ved hhv. Hotel Viking og Hedebod Strand Camping. 

Veje

Lokalplanområdet har via den private fællesvej, Strandkanten, adgang til kom-
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munevejen, Frederikshavnsvej. 

Servitutter
Der er udarbejdet en servitutredegørelse vedr. servitutter tinglyst på matr. nr. 

8fp, 8fo, 8fn, 8fm, 8" , 8fk, 8# , 8fh, 8fg, 8fr, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8bn, 8eø, 8eæ, 8ez, 

8ey, 8ex, 8$ , 8fe, 8fd, 8fc, 8fb, 8fa alle Langtved By, Volstrup. Følgende servitutter 

er relevante for lokalplanområdet:

19.11.1969 - Dokument om færdselsret og forsyning - tinglyst på matr. nr. 8bn

Det fremgår af deklarationen, at der er udlagt et areal, med en bredde på to me-

ter, til o$ entlig sti på matr. nr. 8bn. Deklarationen er ikke i strid med lokalplanens 

bestemmelser. 

19.11.1969 - Dokument om færdselsret - tinglyst på matr. nr. 8bn

Dokumentet er det samme som det ovenfor nævnte. 

16.04.1975 - Dokument om forsyningsledning - tinglyst på matr. nr. 8bn og 8eæ

Dokumentet omhandler en kloakledning. Ledningen skal i" . teksten henligge 

uforstyrret, og berettigede skal have adgang til at foretage eftersyn, rensning  

og vedligeholdelsesarbejder på anlægget. Deklarationen er ikke i strid med lo-

kalplanens bestemmelser. 

17206.1986 - Dokument om beplantning - tinglyst på matr. nr. 8ga, 8gc og 8gd

Det fremgår, at der i skellet mod matr. nr. 1sz skal opretholdes en beplantning 

med en bredde på 5 meter. Beplantningen skal være placeret umiddelbart uden 

for hhv. matr. nr. 8ga, 8gc og 8gd, således beplantningen er beliggende på den 

kommunen tilhørende ejendom, matr. nr. 1sz. Deklarationen er ikke i strid med 

lokalplanens bestemmelser. 

10.10.1986 - Dokument om tilladelse til campingplads - tinglyst på matr. nr. 8fr

Af dokumentet fremgår det, at fredningsnævnet har givet tilladelse til, at der kan 

etableres campingplads inden for arealet. Dette er dog i strid med denne lokal-

plan bestemmelser, hvormed deklarationen bør a" øses fsv. matr. nr. 8fr. 

04.04.1990 - Dokument om beplantning - tinglyst på matr. nr. 8fr

Deklarationen vedrører reelt ikke matr. nr. 8fr og bør derfor a" yses fsv. denne 

ejendom. 

02.02.2009 - Vedtægter for grundejerforeningen - tinglyst på matr. nr. 8fp, 8fo, 

8fn, 8fm, 8" , 8fk, 8# , 8fh, 8fg, 8fr, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8bn, 8eø, 8eæ, 8ez, 8ey, 8ex, 

8$ , 8fe, 8fd, 8fc, 8fb, 8fa

Deklarationen indeholder vedtægter for Grundejerforeningen Sæby Strand. 

05.08.2013 - Tillæg til grundejerforeningsvedtægterne - tinglyst på matr. nr. 8fp, 

8fo, 8fn, 8fm, 8" , 8fk, 8# , 8fh, 8fg, 8fr, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8bn, 8eø, 8eæ, 8ez, 8ey, 

8ex, 8$ , 8fe, 8fd, 8fc, 8fb, 8fa

Deklarationen indeholder et tillæg til de ovenfor nævnte vedtægter for Grund-

ejerforeningen Sæby Strand. 

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, 

% ernvarmeledninger, 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 
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andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal a! yses.

A! ysning af planer 
Følgende planer a! yses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. SAE.B.02.07.01 a! yses lokalplan nr. 
SAE.4.105.0 inden for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan, her-
under matr. nr. 8fp, 8fo, 8fn, 8fm, 8! , 8fk, 8# , 8fh, 8fg, 8fr, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8eø, 

8eæ, 8ez, 8ey, 8ex, 8$ , 8fe, 8fd, 8fc, 8fb, 8fa og dele af matr. nr. 8bn Langtved By, 

Volstrup.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er om-

fattet 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.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforsla-

get er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2, give tilla-

delse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets o$ entlig-

gørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er o$ entliggjort, dog senest 

indtil ……..(dato:Højst et år efter o$ entliggørelsen af forslaget).
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015 - med senere ændrin-
ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1   at fastlægge områdets anvendelse til åben-lav helårsbebyggelse samt 

dertilhørende  og vej- og stianlæg. 

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.

nr. 8fp, 8fo, 8fn, 8fm, 8" , 8fk, 8# , 8fh, 8fg, 8fr, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8eø, 

8eæ, 8ez, 8ey, 8ex, 8$ , 8fe, 8fd, 8fc, 8fb, 8fa og dele af matr. nr. 8bn 

Langtved By, Volstrup, samt alle parceller der efter den XX. XXXXX 200X 

udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2   Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D som vist på kortbi-

lag 2.

2.3  Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 

3. Arealanvendelse

3.1  Delområde A, B, C, og D må anvendes til åben-lav boligbebyggelse   

 samt dertilhørende fordelingsveje og -stier.

3.2   Der må indenfor delområde A, B, C og D drives en sådan virksomhed 

som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt er-

hverv 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 tra# kforholdene i området, eller skaber et øget behov for parkering, 

der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 

3.3   Der kan indenfor hele lokalplanområdet etableres de tekniske anlæg, 

der er nødvendige for områdets drift, herunder anlæg til renovations-

indsamling, el, % ernvarme, telefon mv. 

4. Udstykning

4.1   Delområderne C og D kan udstykkes efter en godkendt udstyknings-

plan, som vist på kortbilag 3.

4.2 Delområde A og B kan ikke udstykkes yderligere. Undtaget er dog   

 ejenomme til tekniske anlæg. 
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5. Bebyggelsens placering og omfang 

5.1  Ny bebyggelse inden for delområde A, B, C og D skal placeres inden for 

de byggefelter, som er vist på kortbilag 4.

5.2  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30% for den enkelte ejendom. 

5.3   Bygninger inden for delområde A kan opføres i enten én eller to etager 

med en maksimal højde på 8 meter. Skorstene o.lign er ikke omfattet af 

højdebegrænsningen. 

5.4   Bygninger inden for delområde B og D kan opføres i enten én eller to 

etager med en maksimal højde på 7 meter. Skorstene o.lign er ikke om-

fattet af højdebegrænsningen. 

5.5   Bygninger inden for delområde C må maks. opføres i 1 etage med en 

maksimal højde på 5,75 meter. Skorstene o.lign er ikke omfattet af høj-

debegrænsningen. 

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1 Facader skal udføres som træ, blank mur, pudset eller vandskuret   

 facade eller en kombination af disse. 

  Sekundære bygninger må også udføres i andre materialer. 

6.2  Udvendige bygningssider må kun fremstå i i farver i overenstemmelse  

 med jordfarveskalaen samt sort eller hvid. 

 

6.3   Bebyggelse opført i én etage kan opføres med # adt tag, sadeltag eller 

tag med ensidig taghældning. 

6.4   Bebyggelse opført i to etager skal opføres med # adt tag.

6.5  Som tagbelægning skal der anvendes tagpap, cement tagsten,   

 teglsten, aluminium- eller zinkplader i sorte, grålige eller brunlige   

 farver. Der må ikke anvendes blanke eller re# ekterende tagmaterialer. 

6.6 Drivhuse kan opføres med anden udforming og i andre materialer end  

 de i pkt. 6.4 og 6.5 nævnte. 

6.6   Der kan opsættes solfangere og solceller i tag# aden, såfremt de inte-

greres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere og sol-

celler må ikke medføre blændingsgener for naboer eller genboer. 

7. Ubebyggede arealer

7.1   Ubebyggede arealer indenfor delområde A, B, C og D skal anlægges 

som haver og lignende med beplantning. Hegning i skel skal fremstå 

som levende eller fast hegn med en maksimal højde på 1,2 meter.  

7.2   Mod Hedebo Strand Camping, indenfor delområde B, udlægges en be-

plantningszone til forstærkning af eksisterende hegn/ny beplantning i 

princippet som vist på kortbilag 2.  

7.3   Grundejerforeningen er ansvarlig for opretholdelsen og vedligeholdel-
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sen af fællesarealer. 

8. Veje, stier og parkering

8.1   Lokalplanområdet vejbetjenes via den private fællesvej Strandkanten til 

kommunevejen Frederikshavnsvej.

8.2  Inden for delområde D udlægges et areal til en ny 8 meter bred   

 fordelingsvej, der afsluttes med vendeplads. 

 Arealet er vist på kortbilag 2. Vejen anlægges endvidere som privat 

 fællesvej. 

8.3   Veje skal anlægges som lege- og opholdsarealer, jf. vejreglerne.

8.4   Ved ny bebyggelse skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. 

bolig jf. Frederikshavn Kommunes generelle rammer for parkering. 

8.5   Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udfor-

mes med ramper og lignende, så der så vidt muligt er fuld tilgænge-

lighed for alle. Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsregle-

ment og SBI anvisning 230. 

9. Tekniske anlæg

9.1   Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under ter-

ræn.

9.2   Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af " ernvar-

me.

9.3   Området skal tilsluttes det o# entlige kloaksystem efter anvisninger fra 

Frederikshavn Spildevand A/S. 

9.4   Vandforsyning skal ske fra Frederikshavn Kommunes vandforsyning. 

9.5   Der må ikke opsættes antenner, paraboler og andet sende-/modtager-

udstyr.

10. Grundejerforening 

10.1   Ejere af ejendommene indenfor lokalplanområdet har medlemspligt til 

Grundejerforeningen Sæby Strand. 

10.2   Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplant-

ning, veje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af 

veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligehol-

delse og renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå 

de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

10.3   Grundejerforeningens vedtægter er tinglyst på alle ejendommme in-

denfor lokalplanområdet.

10.4   Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune, opta-

ge medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en el-

ler $ ere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 

opdele foreningen i to eller $ ere selvstændige foreninger.
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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 kloak-

systemet efter Frederikshavn Forsynings anvisninger.

12. Lokalplan og byplanvedtægt 

12.1   Ved den endelige vedtagelse og o" entligt bekendtgørelse af lokalplan 

00-000 ophæves lokalplan nr. SAE.4.105.0, Helårsbeboelse ved Sæby 

Strand, for det område, der er omfattet af lokalplan 00-000.

Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd xxxdag den xx. Xxxxxx. 20xx.

13. Lokalplanens retsvirkninger

13.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og o" entliggjort, må ejendom-

me der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, be-

bygges 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. 

13.2   Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensatio-

nen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokal-

planen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan er vedtaget til o" entlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i hen-

hold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch

borgmester    kommunaldirektør 

Lokalplanen er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens § 27.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch

borgmester    kommunaldirektør

O" entlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er o" entligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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Forslag til Lokalplan SAE.B.02.07.01 
�

Koordinatliste

Bilag 5 - Koordinatliste for byggefelter

1.1     325027.39   201679.86
1.2     325031.15    201655.15 
1.3     325039.75    201681.74
1.4     325043.51  201657.03
2.1     325055.20   201684.18
2.2     325058.96    201659.46
2.3     325067.56    201686.06
2.4     325071.32    201661.34 
3.1     325078.76    201687.93  
3.2     325082.53    201663.21 
3.3     325091.12    201689.81  
3.4     325094.88    201665.10 
4.1    325106.62    201692.22 
4.2     325110.38    201667.50 
4.3     325118.98    201694.10 
4.4     325122.74    201669.38 
5.1     325130.54    201696.00 
5.2     325134.31    201671.29 
5.3     325142.90    201697.88 
5.4     325146.67    201673.17 
6.1     325151.35    201698.92 
6.2     325155.11    201674.20 
6.3     325163.67    201700.77
6.4     325167.42    201676.01 
7.1     325165.87    201655.43 
7.2     325169.63    201630.71 
7.3     325178.23    201657.31 
7.4     325181.99    201632.59 
8.1     325129.67    201646.82
8.2     325133.43    201622.10
8.3     325142.03    201648.70
8.4     325145.79    201623.98
9.1     325099.02    201639.73
9.2     325102.79    201615.01
9.3     325111.38    201641.61
9.4     325115.15    201616.89
10.1   325072.47    201635.92
10.2   325076.23    201611.21
10.3   325084.83    201637.80
10.4   325088.59    201613.09
11.1   325044.39    201629.35
11.2   325048.16    201604.63
11.3   325056.75    201631.23
11.4   325060.51    201606.52
12.1   325060.82    201552.74 
12.2   325065.71     201535.41
12.3   325074.29    201556.54
12.4   325079.18    201539.21
13.1   325080.69    201561.48 
13.2   325085.03    201546.13
13.3   325096.09    201565.82
13.4   325100.42    201550.47
15.1   325123.49    201570.08
15.2 325128.80    201552.87
15.3   325136.87    201574.20 
15.4   325142.17  201557.00
16.1   325141.32  201530.63
16.2   325145.94  201514.27
16.3   325154.32    201534.29
16.4   325158.93    201517.93
17.1 325120.40    201525.62
17.2   325124.88    201509.74

17.3   325134.35    201529.56
17.4   325138.83   201513.68
18.1   325098.83    201521.34
18.2   325103.45    201504.98 
18.3   325113.26    201525.41
18.4   325117.88  201509.05
19.1   325072.84  201517.70
19.2   325077.46    201501.34
19.3   325088.24    201522.05
19.4   325092.85    201505.68
20.1   325079.99    201484.71
20.2   325084.88    201467.39
20.3   325095.39    201489.06
20.4   325100.28    201471.73
21.1   325109.48    201480.20
21.2   325114.38    201462.88
21.3   325123.92    201484.28
21.4   325128.81    201466.96
22.1   325133.55    201483.27
22.2   325138.47    201465.44
22.3   325148.01    201487.26
22.4   325152.93    201469.43 
23.1   325157.04    201490.24
23.2   325162.09    201471.93
23.3   325171.50    201494.23
23.4   325176.55    201475.92  
24.1   325219.56    201439.33
24.2   325221.44    201426.39 
24.3   325240.43    201443.08
24.4   325246.18    201430.00
25.1   325211.26    201458.38
25.2   325213.74    201444.60
25.3   325232.05    201462.12
25.4   325237.85    201448.94
26.1  325203.00    201477.34
26.2   325205.23    201464.02
26.3   325223.79    201480.82
26.4   325229.40    201468.07
27.1   325194.72    201496.16 
27.2   325196.98    201482.85
27.3   325215.53    201499.69
27.4   325221.14    201486.95
28.1   325186.34    201514.82
28.2   325188.70    201501.52
28.3   325207.23    201518.52
28.4   325212.82    201505.80
29.1   325178.81    201533.94
29.2  325180.97    201520.62
29.3   325199.04    201537.22
29.4   325204.66    201524.46
30.1   325171.12    201552.66 
30.2   325173.24    201539.33
30.3   325190.84    201555.80 
30.4   325196.45    201543.02
31.1   325162.67    201571.40
31.2   325165.14    201557.62
31.3   325182.48    201574.94
31.4   325188.27    201561.76
32.1   325154.98    201590.67
32.2   325156.60    201577.26
32.3   325174.20    201593.73
32.4   325179.82    201580.95

System: S34 Jylland

Nr. Y (m)   X (m) Nr. Y (m)   X (m)



Bilag 6 - Eksisterende forhold
Det visuelle indblik til kysten set fra nord mod syd



Bilag 7 - Visualisering
Ny bebyggelse set fra kysten fra nord mod syd
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Bilag 
 
Skema til miljøscreening 
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekven-
serne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr.SAE.B02.07.01 Åben-Lav helårsbeboelse ved Sæby Strand 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra dato 15/7-2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: AKBT 
PLAN: LAEN 
VEJ: LALL 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger 

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

(PLAN) 

Nej 

 

 Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt jf. lovens § 3, stk. 2 

(NATUR)  

Nej 

Lokalplanområdet støder op til en del af Natura 2000 

område 4, Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å’s 

udløb. 

Natura 2000 området ligger som et kystnært marint 

område. Området er blandt andet udpeget på baggrund 

af levested for odder og forekomst af habitatnaturtypen 

1180 boblerev. 

Den nye lokalplan erstatter delvist den eksisterende lokalplan, der 

udlægger området til helårsbeboelse. Ændringerne medfører ikke 

en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper eller arter på udpeg-

ningsgrundlaget for det internationale beskyttelsesområde jf. lo-

vens §3, stk. 2. 

 

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

 Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Uændret i forhold til eksisterende lokalplan. 

 Udbredelsen af sjældne eller udryd-
delsestruede planter eller dyr, her-
under bilag IV-arter og rødlistede 
arter 

0 NATUR Der er ikke kendskab til sjældne eller 

udryddelsestruede planter eller dyr indenfor 

lokalplanområdet. Der er ikke kendskab til bilag IV 

arter indenfor lokalplanområdet. I nærområderne 

nord og syd for lokalplanområdet er arealer beskyt-

tet efter NBL §3 eng, strandeng. De 

dyr og planter, der lever i området, er tilknyttet 

disse naturtyper. 

 Økologiske forbindelser eller økosy-
stemer såsom arters formering eller 
naturlige bevægelses- eller træk-
mønstre. 

0 NATUR Lokalplanområdet ligger ikke indenfor en økolo-

gisk forbindelse. Arters formering og spredning i 

området påvirkes ikke væsentligt af den ønskede 

anvendelse indenfor lokalplanområdet. 

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

0 NATUR Der er ikke registeret beskyttet natur efter 

naturbeskyttelsesloven §3 indenfor lokalplanområ-

det. 

 Bygge- og beskyttelseslinjer  0 NATUR Lokalplanområdet er ikke omfattet af bygge- og be-

skyttelseslinjer. 

 Dyrkningsmetoder eller arealanven-
delse i landbruget eller skovbruget 

0 NATUR  

 Fiskeri, fangster eller de anvendte 
metoder i fiskeriet i hav eller fersk-
vand 

0 NATUR  

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

0 NATUR  

 

2. Befolkning og menneskers sundhed 

 Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-
hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, 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 are-

aler. 

 Trafik 0 VEJ Planforslaget muliggør en ændret anvendelse fra 

tæt-lav bebyggelse til åben lav bebyggelse, indenfor 

et område som i dag er lokalplanlagt via lokalplan 

SAE.4.105.0 (helårsbeboelse ved Sæby Strand, 

2008) og der ændres, ift. nuværende planlægning, 

ikke på vejforholdene i området.  

Fremkommelighed: 

En ændring fra tæt-lav til åben lav bebyggelser vur-

deres ikke at give anledning til en væsentlig æn-

dring af trafikbelastningen på vejene og dermed 

vurderes påvirkningen ift. fremkommelighed på 

fordelingsvejen Strandkanten og ift. overkørselsfor-

holdene til Frederikshavnsvej at være uændrede.    

  

Trafiksikkerhed: 
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En ændret anvendelse/bebyggelse fra tæt-lav til 

åben lav, med uændrede vejforhold, vurderes ikke 

at påvirke trafikbelastningen/kapaciteten i planom-

rådet og dermed vurderes den ændrede anvendelse 

ikke at påvirke trafiksikkerheden. Derudover er der 

i lokalplanens afsnit 8.3 fastlagt, at boligvejene i 

planområdet skal anlægges som opholds- og lege-

områder. 

 Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ En ændret anvendelse/bebyggelse fra tæt-lav til 

åben lav, vurderes ikke at påvirke tilgængeligheden 

i/til området.  

 Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Planområdet er privatejet i byzone og vurderes ikke 

at indeholde særlige rekreative oplevelses-mulighe-

der for offentligheden i dag og dette vurderes ikke, 

at blive ændret som følge af den nye planlægning 

 Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 

NATUR 

En ændret planlægning til private boligformål vur-

deres ikke, at påvirke/ændre adgangen for offentlig-

heden, jf. ovenstående.  

 Byernes funktion og bymiljø herunder 
bynatur  

0 PLAN Lokalplanområdet har hidtil været udlagt til bolig-

område i form at tæt-lavt boligområde. Lokalplan-

forslaget giver mulighed for at der i stedet kan op-

føres åben-lav boligbebyggelse. Dette vurderes ikke 

at have konsekvenser for byens funktion eller by-

miljøet. 

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

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet af ri-

sikobekendtgørelsen inden for en afstand på 500 

meter. 

 Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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3. Jordbund 

 Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

 Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforu-

reningsloven i området. 

 Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mulighed 

for, udgør ikke risiko for jordforurening. 

 Flytning af forventet potentielt foru-
renet 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. 

 

4. Vand 

4.1 Overfladevand    

 Udledning af forurenet overflade-
vand 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 Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

 Vandkvalitet eller økosystemer i 
salt- eller ferskvand (herunder ba-
devand) 

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten. 

4.2 Grundvand  

 Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af spil-

devand eller overfladevand i området. 

 Ændring i grundvandsmængde el-
ler grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ingen negativ påvirkning af grund-

vandet 

4.3 Spildevand  

 Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i spilde-

vandsafledningen fra området. 

 

5. Luft 

 Udledning til luften 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mulig-
hed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

 Luft- og støvgener 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mulig-
hed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

 Ændring i Luftkvalitet, herunder ud-
ledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mulig-
hed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

 Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændring i nedbørskvalite-
ten. 

 

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

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 

Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaændrin-
ger. 
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7. Materielle goder 

 Materielle goder (af almennyttig ka-
rakter) 

0 PLAN Ingen væsentlige ændringer i forhold til det eksiste-

rende/gældende plangrundlag. 

 

8. Landskab 

 Arealanvendelse indenfor områder 
til landbrug, byer, sommerhuse, 
tekniske anlæg samt skov eller 
kystnaturområder (klit, heder, mo-
ser m.v.) 

0  

PLAN 

Lokalplanområdet har hidtil været udlagt til bolig-

område i form at tæt-lavt boligområde. Lokalplan-

forslaget giver mulighed for at der i stedet kan op-

føres åben-lav boligbebyggelse.  

 Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer og dobber) 

0 NATUR  

 Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske 
strukturer i ådale, højdedrag, kyst-
strukturer, solitærtræer, egekrat, el-
ler andet) 

0 NATUR Området er udpeget som geologisk beskyttelsesom-

råde i kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kom-

mune. Ifølge kommuneplanens bestemmelser 

(retningslinie 15.3) skal de så vidt muligt friholdes 

for større byggeri og tekniske anlæg, medmindre de 

kan indpasses i landskabet uden at sløre de geologi-

ske dannelser, der er grundlag for udpegningen. 

 

De geologiske beskyttelsesområder skal friholdes 

for skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring 

eller andet, der slører eller ødelægger mulighederne 

for at opleve den geologiske dannelse. 

 

Området er typisk landhævningsområde og ældre 

fotografier viser at bebyggelse og beplantning er 

ved at sløre det karakteristiske terrasselandskab. 

Det er ønskeligt at friholde brede strækninger vin-

kelret på kysten for tilplantning, bebyggelse og 

større anlægsarbejder 

 

Lokalplanområdet er inddelt i mindre områder hvor 

retningslinjerne for bebyggelsen udnytter arealets 

terrasserede topografi. Lokalplanen omfatter ikke 

de åbne arealer langs kysten og deres status ændres 

ikke. Områdets geologiske dannelse kan stadig er-

kendes. 

 Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige di-
spositionsmuligheder i det åbne 
land 

0  PLAN Lokalplanområdet er i forvejen beliggende i byzone 

har hidtil været udlagt til boligområde i form at tæt-

lavt boligområde. Lokalplanforslaget giver mulig-

hed for at der i stedet kan opføres åben-lav boligbe-

byggelse. 

 Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, byg-
ning, anlæg eller andre værdier, 
herunder kirkebeskyttelsesområder 

0 NATUR Der er ingen historiske registreringer indenfor lo-

kalplanområdet. Området er ikke omfattet af kirke-

beskyttelsesområde, men Sæby Kirke er omfattet af 

en beskyttelseszone jf. retningslinje 23.5 i kommu-

neplan 2015 for Frederikshavn Kommune. Se punk-

tet ”kirkeomgivelser”. 

 Fredede  områder 0 NATUR Ingen fredninger indenfor lokalplanområdet. 
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 Rumlig oplevelse 0 PLAN Lokalplanområdet har hidtil været udlagt til bolig-

område i form at tæt-lavt boligområde. Lokalplan-

forslaget giver mulighed for at der i stedet kan op-

føres åben-lav boligbebyggelse. Dette vurderes ikke 

at være en ændring med betydning for den rumlige 

oplevelse af området. 

 

9. Kulturarv 

 Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registreringer. 

 Fortidsminder 0 NATUR Ingen registreringer. 

 Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen registreringer. 

 Kirkeomgivelser 0 NATUR Lokalplanens område er omfattet af fjernbeskyttel-

seszone jf. retningslinje 23.5 i kommuneplan 2015 

for Frederikshavn Kommune. Inden for beskyttel-

seszonerne omkring kirkerne kan der ikke opføres 

bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er 

sikret, at hensynet til kirkernes betydning som mo-

numenter i landskabet og landsbymiljøet ikke her-

ved tilsidesættes. 

 

Bebyggelsen som muliggøres i lokalplanforslaget 

vurderes umiddelbart ikke, at påvirke indsynet til 

Sæby Kirke. Indblikszonen fra landevejen til Sæby 

Kirke vurderes ikke, at blive påvirket af den i lokal-

planforslaget muliggjorte bebyggelse, fordi der 

mellem lokalplanområdet og kirken i dag forekom-

mer højere skovbeplantning samt en større samlet 

bebyggelse. Indblikszonen langs kysten ændres 

ikke med den ønskede bebyggelse indenfor lokal-

planområdet. 

 Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Der ligger ikke fredede eller bevaringsværdige byg-

ninger eller bygningsmiljøer i lokalplanområdet. 

 Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

 Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Der findes ikke historiske bygninger eller mindes-

mærker i lokalplanområdet. 

 Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer 

 

 

Opsamling / Konklusion 

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogen af 
de undersøgte miljøforhold som vil blive påvirket af planfor-
slaget. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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Lokalplan FRE. BC.11.26.02 
Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-39, Frederikshavn 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Vejdirektoratet (VD) 
Dokumentnr. 1403509 
 
Finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod 
planforslagene, men har følgende 
bemærkninger til lokalplanforslaget: 
 
Lokalplanens redegørelsesdel 
 
1a afsnit ”Veje og parkering” 
Det fremgår på s. 15 at: 
”Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinje 
kræver godkendelse af vejmyndighederne, - 
Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland, 
eller Frederikshavn Kommune”. 
 
VD skal som vejmyndighed for Hjørringvej 
ligeledes give tilladelse til nye vejadgange til 
statsvejen og til etablering af andre faste anlæg 
inden for vejbyggelinjen, så som 
parkeringspladser, interne veje og lignende.  
Dette bør fremgå af afsnittet, da det ellers kan 
tolkes, at det kun er opsætning af skiltning, der 
kræver tilladelse af den pågældende 
vejmyndighed. 
 
Oplyser, at betegnelsen ”Vejcenter Nordjylland” 
er udgået. I stedet kan der blot henvises til 
Vejdirektoratet, Aalborg 
 
1b afsnit ”Tilladelser fra andre 
myndigheder” 
 
Som anført herover vil etablering af faste anlæg 
inden for vejbyggelinjen kræve VD´s tilladelse. 
Dette omfatter også etablering af nye 
parkeringspladser og lignende, hvilket bør 
fremgå af teksten. 
 
Lokalplanens bestemmelser 
 
1c §§ 6.12-6.16 – Skiltning 
VD vurderer, at bestemmelserne om placering 
og omfang af skiltning tager hensyn til trafikken 
på Hjørringvej. Det bemærkes, at 
henvisningsskilt ved indkørsel fra Hjørringvej 
vil kræve VD´s tilladelse i forhold til 
vejbyggelinjen, der er tinglyst 12,5 m fra 
Hjørringvejs midte. 

Ad. 1 
 
Lokalplanens redegørelsesdel 
 
Ad 1a 
Frederikshavn Kommune er vejmyndighed på 
Abildgårdsvej.  
 
Afsnittet ”Veje og parkering” s. 14/15 kan 
ændres således, at det fremgår, at: VD skal give 
tilladelse til nye vejadgange til statsvejen 
Hjørringvej. Indenfor vejbyggelinjen langs 
Hjørringvej skal Vejdirektoratet give tilladelse 
til etablering af andre faste anlæg så som skilte, 
parkeringspladser, interne veje og lignende.  
 
”Vejcenter Nordjylland” bør ændres til 
”Vejdirektoratet, Aalborg”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 1b 
Afsnittet ”Tilladelse fra andre myndigheder” s. 
16 kan ændres således, at det fremgår, at 
indenfor vejbyggelinjen langs Hjørringvej skal 
VD eksempelvis give tilladelse til pyloner, p-
anlæg o. lign.. 
 
 
 
Lokalplanens bestemmelser 
 
Ad 1c 
Der kan som bemærkning til bestemmelse 6.12 
skrives, at ”Henvisningsskilt ved indkørsel fra 
Hjørringvej til dagligvarebutikken kræver 
Vejdirektoratets tilladelse”. 
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1d § 7.6 – Ubebyggede arealer 
Det fremgår af § 7.6, at der skal etableres et 
beplantet areal langs Hjørringvej, som vist på 
kortbilag B. Bestemmelsen fastsætter ingen 
højde på beplantningen. 
Bestemmelsen bør tage hensyn til den 
oversigtsservitut, der også henvises til i 
lokalplanen. Den fastsætter en begrænsning på 
0,8 m for beplantning, genstande mv. Det bør 
på den baggrund tilføjes til bestemmelsen, at 
beplantning ikke må være højere end 0,8 m. 
Se i øvrigt bemærkning herunder om tinglyst 
oversigtsareal (1h). 
 
1e § 8 – Veje, stier og parkering 
Det bør fremgå af en bestemmelse under § 8, at 
der er tinglyst en vejbyggelinje på 12,5 m fra 
vejmidten. Vejbyggelinjen bør fremgå af 
kortbilag B. 
 
1f § 8.2 - Parkeringspladser 
I henhold til bestemmelsen skal 
parkeringspladser anlægges i princippet som 
vist på kortbilag B. Dette vil indebære 
muligheden for, at der etableres nye 
parkeringspladser inden for vejbyggelinjen 
langs Hjørringvej, hvilket vil kræve VD´s 
tilladelse. 
Der er i dag 16 parkeringspladser delvist inden 
for vejbyggelinjen. I henhold til 
lokalplanforslagets illustrationsplan kan der 
etableres yderligere ca. 5 pladser. VD forventer 
at kunne meddele tilladelse til dette. 
 
1g § 13.1 – Tilladelse fra andre 
myndigheder 
Det er anført i bestemmelsen, at Frederikshavn 
Kommune skal give tilladelse til ændringer af 
adgangsforhold mv. til Hjørringvej. Dette skal 
ændres til Vejdirektoratet. Endvidere bør det 
fremgå af bestemmelsen, at etablering af alle 
faste anlæg, herunder parkeringspladser, 
kræver tilladelse i forhold til vejbyggelinjen. 
 
1h Tinglyst oversigtsareal 
Der henvises i redegørelsesdelen, s. 14, til et 
tinglyst oversigtsareal, og det skulle fremgå af 
kortbilag B, hvilket ikke umiddelbart kan se, at 
det gør. 
VD bemærker, at der i henhold til de gældende 
vejregler kun behøver at være friholdt et areal, 
der sikrer, at man 2,5 m fra vigelinjen skal 
kunne se 95 m i hver retning af den krydsende 

Ad 1d 
Bestemmelsen har som mål, at tydeliggøre 
områdets afgrænsning mod Hjørringvej og øge 
trafiksikkerheden på hovedlandevejen. 
Trafikanter der færdes på hovedlandevejen, må 
ikke opleve, at bilister der manøvrerer på 
butikkens parkeringsanlæg er på vej ud på 
hovedlandevejen. Hvis hækken skal medvirke til 
det, skal den gives en vis højde. Der kan tilføjes 
bestemmelse om, at hækken skal gives en højde 
på mindst 0,7 m og ikke må gives en større 
højde end 0,8 m. 
 
Ad 1e 
Der kan tilføjes ny bestemmelse hvoraf det 
fremgår, at der langs Hjørringvej er tinglyst 
vejbyggelinje 12,5 m fra vejmidten. 
Vejbyggelinjen kan vises på kortbilag B. 
 
Ad 1f 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad 1g 
Det er en fejl, at det af bestemmelsen fremgår, 
at det er Frederikshavn Kommune, der skal 
meddele tilladelsen. Der skal stå, at det er VD, 
der skal indhentes tilladelse fra. Bestemmelser 
bør ændres. 
  
Ad 1h 
3. afsnit s. 14 kan ændres, så det ikke fremgår, 
at vej- og oversigtsarealet fremgår af kortbilag 
B, men at der i henhold til tinglyst oversigts-
servitut ikke varigt eller midlertidigt må 
etableres genstande eller forefindes bevoksning, 
der rager mere end 0,8 m op over et plan 
bestemt af fortovenes niveau langs skel. 
 
Ad 1i 
Det oplyses i redegørelsesdelen s. 14, at 
eksisterende vejadgang fra Hjørringvej flyttes 
ca. 10 m mod vest. Den nye placering af 
vejadgangen fremgår af kortbilag B og C. 
I forbindelse med den planlagte udvidelse af 
dagligvarebutikken, er de trafikale forhold 
vurderet. Som det fremgår af redegørelsen s. 12 
– 13, sikrer de planlagte vejadgange til 
butikkens parkeringsanlæg samt indretningen 
af anlægget, at varelastbiler kan bruge anlægget 
som manøvreareal, når chauffører skal bakke til 
varegården i butikkens vestlige ende. Rema 
Etablering forventer 4-6 varelastbiler pr. dag. 
Indretningen er ikke en garanti for, at 
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vej. Den tinglyste oversigtsservitut sikrer et 
væsentligt større areal, hvilket VD i princippet 
ikke har indvendinger imod. Men som nævnt vil 
VD ikke håndhæve oversigtsservitutten ud over, 
hvad der gælder i forhold til de nuværende 
vejregler. 
I henhold til den tinglyste oversigtsservitut må 
der ikke varigt eller midlertidigt etableres 
genstande eller forefindes bevoksning, der rager 
mere end 0,8 m op over et plan bestemt af 
fortovenes niveau langs skel. 
 
1i Bakkende trafik / vareleveringer 
VD antager, at Frederikshavn Kommune har 
sikret sig, at varelevering til butikken ikke 
medfører bakkende trafik uden for grunden. 
Der må således ikke forekomme bakkende 
trafik på Hjørringvej. 
 
Se også 2. Bemærkning fra Frederikshavn 
Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg   
 

chauffører ikke bruger hovedlandevejen som 
manøvreareal.  
Fastholdes den nuværende placering af 
vejadgangen fra Hjørringvej, vil det i højere 
grad sikres, at hovedlandevejen ikke bruges som 
manøvreareal, når chauffører skal bakke til 
varegården. Forelagt dette oplyser Rema 
Etablering, at:  
• de fortsat mener, at indkørsel bør flyttes ca. 

10 m mod vest, fordi det vil minimere den 
afstand lastbiler skal bakke inde på 
parkeringsanlægget, hvor der færdes gående 
og cyklende kunder 

 
• fastholdes indkørslens placering vil vej-

adgangen være placeret midt i parkerings-
området. Indkørende bilist skal forholde sig 
til om, de skal dreje til højre eller venstre, 
hvilket vil medføre at de stopper op med 
risiko for bagende kollisioner eller at 
trafikken stopper op på Hjørringvej  

 
Flyttes vejadgangen ca. 10 m mod vest, som 
Rema Etablering ønsker og som det fremgik af 
lokalplanforslaget, indrettes der også p-båse 
vest for vejadgangen.  Ved denne løsning skal 
indkørende bilister derfor også tage stilling til, 
om de skal dreje til højre eller venstre. Centret 
er af den opfattelse, at lokalplanen bør 
medvirke til at øge trafiksikkerheden. Derfor 
bør den nuværende placering af vejadgangen fra 
Hjørringvej fastholdes. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller, 
at: 
 
Ad 1a 
Lokalplanens redegørelse, 7. afsnit i ”Veje og 
parkering” s. 15 – nuværende formulering: 
 
 ”Opsætning af skilte inden for en 
vejbyggelinje kræver godkendelse af 
vejmyndighederne, - 
Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland, 
eller Frederikshavn Kommune”. 
 
ændres til: 
 
”Indenfor vejbyggelinjen langs Hjørringvej 
skal Vejdirektoratet give tilladelse til nye 
vejadgange til statsvejen, til etablering af 
andre faste anlæg, så som skilte, 
parkeringspladser, interne veje og lignende.” 
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Ad 1b 
Lokalplanens redegørelse, afsnittet Tilladelse 
fra andre myndigheder s. 16 ændres fra: 
 
”Ændring af eksisterende vejadgang 
forudsætter forudgående tilladelse fra 
Vejdirektoratet. Opsætning af 
henvisningsskilt og pylon kan ligeledes for-
udsætte forudgående tilladelse fra 
Vejdirektoratet.” 
 
til: 
 
”Ændring af eksisterende vejadgang til 
Hjørringvej forudsætter forudgående 
tilladelse fra Vejdirektoratet. Opsætning af 
henvisningsskilt, pylon og etablering af 
parkeringsanlæg indenfor vejbyggelinjen 
langs Hjørringvej forudsætter også  
forudgående tilladelse fra Vejdirektoratet.” 
 
Ad 1c 
Som bemærkning til lokalplanens 
bestemmelse 6.12 skrives, at: 
  
”Henvisningsskilt ved indkørsel fra 
Hjørringvej til dagligvarebutikken kræver 
Vejdirektoratets tilladelse”. 
 
Ad 1d 
Lokalplanens bestemmelse 7.6 ændres fra: 
 
”Langs Hjørringvej skal der etableres et 
beplantet areal med en udstrækning som vist 
på kortbilag B. Denne skal udlægges i min. 1 
m bredde og beplantes med en hæk af bøg 
eller avnbøg.  
Inden for samme areal skal der plantes 
hjemmehørende træer med en maksimal 
indbyrdes afstand på 10 m, dog således at 
oversigtsforhold ved kryds og vejadgange 
respekteres. 
 
til: 
 
”Langs Hjørringvej skal der etableres et 
beplantet areal med en udstrækning som vist 
på kortbilag B. Dette skal udlægges i min. 1 
m bredde og beplantes med en hæk af bøg 
eller avnbøg. Hækken skal gives en højde på 
mindst 0,7 m og må ikke gives en større 
højde end 0,8 m. 
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Inden for samme areal skal der plantes 
hjemmehørende træer med en maksimal 
indbyrdes afstand på 10 m, dog således at 
oversigtsforhold ved kryds og vejadgange 
respekteres.” 
 
Ad 1e 
Der tilføjes ny bestemmelse – bestemmelse 
8.5 – med følgende indhold: 
 
”Der er langs Hjørringvej, som vist på 
kortbilag B, tinglyst vejbyggelinje 12,5 m fra 
vejmidten.” 
 
Ad 1f 
Ingen ændringer. 
 
Ad 1g 
§ 13. 1 ændres fra: 
 
”Ændring af vejadgang og opsætning af 
henvisningsskilt mod Hjørringvej kan kræve 
indhentning af tilladelse fra Frederikshavn 
Kommune”. 
 
til: 
 
”Ændring af vejadgang, opsætning af 
henvisningsskilt mod Hjørringvej samt 
etablering af faste anlæg indenfor 
vejbyggelinjen, herunder parkeringspladser, 
kræver Vejdirektoratets tilladelse.” 
 
Ad 1h 
3. afsnit i ”Veje og parkering” s. 14 i 
redegørelsesdelen ændres 
fra: 
 
”I lokalplanområdets nordøstlige hjørne er 
et vej- og oversigtsareal der skal friholdes. 
Dette vejareal fremgår af kortbilag B.” 
 
til: 
 
”I lokalplanområdets nordøstlige hjørne – 
nærmest Abildgårdsvej - er der tinglyst et 
vej- og oversigtsareal, hvor der ikke varigt 
eller midlertidigt må etableres genstande 
eller forefindes bevoksning, der rager mere 
end 0,8 m op over et plan bestemt af 
fortovenes niveau langs skel.” 
 
Ad 1i 
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1.afsnit under ”Veje og parkering” s. 14 i 
redegørelsesdelen ændres fra: 
 
”Lokalplanområdet vejbetjenes fra 
vejadgange fra Hjørringvej og Abild-
gårdsvej. Den eksisterende vejadgang fra 
Hjørringvej flyttes ca. 10 m mod vest, mens 
den eksisterende vejadgang fra 
Abildgårdsvej fastholdes. Af 
trafiksikkerhedsmæssige hensyn, er det i dag 
kun muligt, at køre ind på p-anlægget og 
ikke ud fra anlægget fra Hjørringvej. Fra 
Abildgaardsvej kan man både køre ind og ud 
fra p-anlægget. Dette fastholdes.” 
 
til: 
 
”Lokalplanområdet vejbetjenes fra 
vejadgange fra Hjørringvej og Abild-
gårdsvej. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn 
er det i dag kun muligt, at køre ind fra 
Hjørringvej til butikkens parkeringsanlæg 
og ikke ud. Dette fastholdes. Af samme grund 
fastholdes den nuværende placering af 
vejadgangen fra Hjørringvej. 
Fra Abildgaardsvej kan man både køre ind 
og ud fra parkeringsanlægget. Dette 
fastholdes, ligesom den nuværende placering 
af eksisterende vejadgang fra Abildgårdsvej 
fastholdes”. 
 
Kortbilag B og C ændres således, at den 
nuværende placering af vejadgangen fra 
Hjørringvej til butikkens parkeringsanlæg 
fastholdes. 
 

 

2. Frederikshavn Kommunes 
Trafiksikkerhedsudvalg  
Dokumentnr. 1404336 
 
Trafiksikkerhedsudvalget oplyser at, i øjeblikket 
bakker lastbiler, der kommer med varer til 
dagligvarebutikken, ind fra Hjørringvej. 
Af trafiksikkerhedsmæssige grunde bør lastbiler 
ikke bruge vejarealet som manøvreareal, men 
bør i stedet bakke rundt inde på REMA 1000´s 
egen grund. På den baggrund anbefaler 
udvalget, at den nuværende placering af 
vejadgangen fra Hjørringvej til 
parkeringsarealet fastholdes. 
 

Ad. 2 
 
Se Ad 1i 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller, 
at: 
 
Se Ad 1i 
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at ud-
vide en eksisterende dagligvarebutik ved Hjørringvej i Frederikshavn.
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.BC.11.26.02 til offentlig de-
bat i perioden fra den 29. juni 2016 til den 31. august 2016. I denne periode 
har det været muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

I forhold til lokalplanforslaget er der foretaget ændringer i forhold til 
vejadgangen fra Hjørringvej. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde skal den 
eksisterende overkørsel fastholdes hvor den er i dag.

Der er desuden præciseret i redegørelsen samt i bestemmelserne, at ak-
tiviteter inden for vejbyggelinjen langs Hjørringvej skal godkendes af Vej-
direktoratet. Det handler bl.a. om forhold ved skiltning og indretning af 
parkeringspladser.

I henhold til den tinglyste oversigtsservitut inden for lokalplanområdet, 
må der ikke varigt eller midlertidigt etableres genstande eller forefindes 
bevoksning, der rager mere end 0,8 m op. Dette er nu indskrevet i rede-
gørelsen og i bestemmelserne så gode oversigtsforhold ved overkørslerne 
fra Hjørringvej og Abildgårdsvej fastholdes.
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere inden for 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 in-
deholde 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 overensstem-
melse 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” (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere æn-
dringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-
lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-
mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-
merhusområde 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 indfly-
delse 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 inden for de rammer, der 
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-
se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystem.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystem.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 pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljø-
screeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. 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 kortbi-
lagene 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
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af den 
eksisterende dagligvarebutik på hjørnet af Hjørringvej og Abildgårds-
vej. Ejeren ønsker at udvide dagligvarebutikken med ca. 200 m², således 
at det samlede butiksareal bliver 1.000 m² bruttoetageareal, som kom-
muneplanramme FRE.BC.11.26 giver mulighed. Den gældende lokalplan, 
FRE.11.26.01 giver ikke mulighed for en udvidelse af den eksisterende bu-
tik og derfor er nærværende lokalplan FRE.BC.11.26.02 udarbejdet som er-
statning for denne.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et lokalcenter til dagligvare-
handel til lokalområdets forsyning i den nordlige del af Frederikshavn. Der 
må opføres én dagligvarebutik med et samlet bruttoetagearel på maks. 
1.000 m².

Bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag B. 
Mindre bygninger, såsom kundevognsskjul, skure og lignende, må place-
res uden for byggefeltet. Bebyggelsen må etableres i maks. 1 etage og i en 
højde på maks. 8,5 m med saddeltag. Taget på butiksbygningen skal ud-
føres som et afvalmet symmetrisk saddeltag i tegl eller betontagsten med 
en hældning på 20 - 35 grader.

Dagligvarebutikkens facader skal opføres i murværk, som blank mur eller 
med en pudset eller vandskuret overflade. Mindre bygninger, som kunde-
vognsskjul skure og lignende må dog opføres i andre materialer. Overfla-
der på disse skal fremstå ubehandlet eller malet i farver inden for jordfar-
veskalaen samt sort, gråt og hvidt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning, skiltes placering, ud-
formning og belysning for at undgå genevirkning for forbipasserende og 
naboer.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjørringvej og Abildgårdsvej. Va-
relevering skal foregå ved den vestlige side af bygningen, hvor der er ud-
lagt areal til varegård. Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 30 m² bu-
tiksareal.  Udearealer til parkering, manøvrering og varekørsel skal udfø-
res med en fast belægning som belægningssten eller asfalt og arealer til 
forplads, cykelparkering og kundevogne skal udføres med belægnings-
sten. Der skal etableres cykelparkering til et passende antal cykler. 

Lokalplanen udlægger et areal til parkering og et areal til personalets op-
hold. Desuden indeholder den bestemmelse om plantning af træer langs 
Hjørringvej.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Frederikshavn, i et område 
primært bestående af boligbebyggelser. Det omfatter et areal på i alt ca. 
3.040 m² som er beliggende i byzone på ejendommene beliggende Hjør-
ringvej 37-39. Området er uden væsentlige terrænforskelle.

I området ligger en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parke-
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ringspladser og en bolig med tilhørende have. Området afgrænses af Hjør-
ringvej mod nord,  Abildgårdsvej mod øst, friarealer, skure og parkerings-
pladser mod syd og et boligområde mod vest.  Området anvendes i dag til 
dagligvarebutik og bolig.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-
ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukken-
de på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederiks-
havn Kommunes geografiske udstrækning. 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. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer 
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det 
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang le-
vetid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige 
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 
udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres 
som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige 
byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på 
et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanen
Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde FRE.BC.11.26, 
som udlægger området til flersidig anvendelse. Området skal anvendes 
til helårsbolig og lokalcenter. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger 
endvidere inden for rammeområde FRE.B.11.03, som udlægger området til 
boligområde med helårsbeboelse. 

Inden for rammeområde FRE.B.11.26 tillades det, at der etableres daglig-
varebutik med et samlet bruttoetageareal op til 1.000 m². Den maksimale 
bebyggelsesprocent er 45 og den maksimale bygningshøjde er 8,5 m. Der 
må bygges i maksimalt 1,5 etage.

Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der op-
nås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Skiltes proportioner 
skal tilpasses bygningerne, således at skilte ikke virker skæmmende eller 
har en negativ virkning på trafiksikkerheden.

Der skal etableres udendørs opholdsareal for ansatte. Udendørs oplag skal 
afskærmes med beplantning eller anden form for hegn. Da det angivne 
byggefelt medfører, at ny bebyggelse trækkes væk fra Hjørringvej, skal ve-
jens forløb markeres med en række træer.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme-
bestemmelser, for så vidt angår udstrækningen af rammeområde FRE.
BC.11.26, men er i overensstemmelse med rammens bestemmelser i øvrigt.  
Derfor udarbejdes kommuneplantillæg 15.23, hvor rammeområde FRE.
BC.11.26 udvides mens rammeområde FRE.B.11.03 indskrænkes tilsvarende.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering 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 der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som 
vurderes at blive påvirket af planforslaget.

Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sam-
menmed offentliggørelsen af lokalplanen.

Klimatilpasningsplan
Frederikshavn Kommune har i Kommuneplan 2015 opsat mål for klima-
tilpasning, og har i den forbindelse foretaget en risikokortlægning ud 
fra emnerne havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning, 
grundvandsstigning, oversvømmelser fra nedbør og oversvømmelser fra 
spildevandsnettet. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områder der er 
specifikt nævnt i forbindelse med disse kortlægninger, dog nævnes be-
byggelsen mod syd (Fælledbo) og øst (Svanholmsvej) som områder der kan 
blive berørt af øgede nedbørsmængder i fremtiden. Der vurderes således 
ikke at være en særlig risiko i området, og dermed vurderes det heller ikke 
nødvendigt med særlige kompenserende tiltag.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en 
3 km bred bræmme langs Danmarks kyster. Inden for kystnærhedszonen 
må nye arealer i byzone kun inddrages, når der foreligger en særlig plan-
lægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor jf Planlovens § 5b, 
stk.1.

Lokalplanområdet ligger i byzone og i en afstand af ca. 1,5 km fra kysten. 
Området ligger bag eksisterende bebyggelse i forhold til kysten og bebyg-
gelsen holdes i en mindre højde end eksisterende omkringliggende be-
byggelse med bl.a. Abildgård Kirke og boligområdet ved Lindegårdsvej. 
Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en visualisering til visning af 
bebyggelsens påvirkning på kystlandskabet.

Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der, i lokalplaner, der mulig-
gør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af by-
miljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og 
trafikale forhold.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Frederikshavn ved indfalds-
vejen fra Hjørring. Den omkringliggende bebyggelse er varieret i størrelse 
og udseende og består langs Hjørringvej af ældre enfamiliehuse i 1½ eta-
ger med saddeltag. Langs Lindegårdsvej mod syd ligger etageboliger i 3 
etager i form af blokbebyggelse med saddeltag. Umiddelbart øst for om-
rådet ligger Abildgård Kirke med sine varierede bygningsvoluminer og rø-
de teglstensfacader samt en karakteristisk beplantning mod Hjørringvej. 
På sydsiden af Hjørringvej er bebyggelsen generelt trukket frem på grun-
den - dog med undtagelse af kirken og den eksisterende butiksbebyg-
gelse. 

I området er i dag en rødstensbygning i én etage med valmet tag, som hu-
ser den eksisterende dagligvarebutik. En bolig i den vestlige del af  områ-
det forudsættes nedrevet, for at lokalplanen kan realiseres.
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Lokalplanen muliggør etablering af op til 1.000 m² bruttoetageareal til 
butiksformål inden for lokalplanområdet og en maksimal butiksstørrelse 
for den enkelte dagligvarebutik på 1.000 m². Der er fastlagt et byggefelt i 
lokalplanen, der regulerer placering og omfang af ny bebyggelse, afstand 
til skel og det maksimale etageantal for at tilpasse den nye bebyggelse 
til omgivelserne. Byggefeltet muliggør en udvidelse af den eksisterende 
dagligvarebutik i vestlig retning. Udvidelsen af bebyggelsen må opføres i 
maks. 1 etage og i en bygningshøjde på maks. 8,5 m med saddeltag. Den 
nye bebyggelse vil, med sine højder og materialevalg passe harmonisk 
sammen med omgivelserne. 

De eksisterende vejadgange fra Abildgårdsvej og Hjørringvej fastholdes.  
Af hensyn til trafiksikkerheden, er det alene tilladt at køre ind til butik-
kens p-anlæg fra Hjørringvej. Der er ikke tilladt at køre direkte ud på Hjør-
ringvej. Det kan alene ske via Abildgaardsvej hvor det også er tilladt at 
køre ind fra. Af hensyn til trafiksikkerheden på Hjørringvej skal eksiste-
rende hæk mellem dagligvarebutikkens p-anlæg og vejen bevares og om 
nødvendigt suppleres. Idet der nu fjernes yderligere et hus placeret i ”ga-
delinjen” skal der etableres en række solitære træer i hækbeplantningen. 
Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikken 
og det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til 
væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø. 

Der skal etableres træplantninger samt parkeringsareal langs Hjørringvej, 
hvilket medvirker til at give butiksområdet en indbydende og åben karak-
ter, som også kendetegner området omkring Abildgård Kirke.

Lokalplanen udlægger friareal til personalets ophold. I nærområdet er der 
større friarealer ved bl.a. boligområdet mod syd. Planen vurderes ikke at 
påvirke friarealer udenfor lokalplanområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, er der udarbejdet en tra-
fikvurdering af COWI. Af denne fremgår det, at udvidelsen af en dagligva-
rebutik ved Hjørringvej ikke vil medføre mærkbare ændringer i den eksi-
sterende trafikafvikling på Hjørringvej og Abildgårdsvej samt at varelast-
biler kan bruge butikkens p-anlæg som manøvreareal når der skal bakkes 
til varegården i butiksbygningens vestlige ende.

Den eksisterende butiksbebyggelse set fra Hjørringvej
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Det planlagte byggeri vurderes således ikke at medføre negative konse-
kvenser for det eksisterende bymiljø.

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 over-
ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 
opvarmes med el. 

Som Energiby anbefaler Frederikshavn Kommune brugen af fjernvarme, 
der er en miljøvenlig energikilde, såfremt det er det økonomiske bedste 
alternativ.

Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal
området tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokal planområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. I henhold til spildevandplanen er området, fælleskloakeret, 
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det 
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må af-
ledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det 
offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighe-
derne for en ændring af spildevandsplanen, hvor området separatkloake-
res – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. Drænvand fra 
omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øv-
rigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Frederiks-
havn Spildevand A/S anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene 
etableres som separatsystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 35 % af 
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af 
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-
jektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til for-
sinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-
tægt.

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-
ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-
handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Der kan etableres støjafskærmning i forhold til naboejendommen mod 
vest, såfremt dette er nødvendigt for at Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for støj kan overholdes. Selv med støjafskærmning, kan det dog 
ikke forventes, at der kan leveres varer i tidsrummet 22.00-07.00 på grund 
af lave grænseværdier for støj i natperioden.
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Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området i henhold til Lov om forurenet
jord.

Alle byzonearealer er omfattet af reglerne om områdeklassificering. Områ-
deklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forure-
net. Det medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes 
til Frederikshavn Kommune, og at jorden skal analysere i forbindelse med 
jordflytningen.

Veje og parkering
Lokalplanområdet vejbetjenes fra vejadgange fra Hjørringvej og Abild-
gårdsvej. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn er det i dag kun muligt, at 
køre ind fra Hjørringvej til butikkens parkeringsanlæg og ikke ud. Dette 
fastholdes. Af samme grund fastholdes den nuværende placering af vej-
adgangen fra Hjørringvej.

Fra Abildgaardsvej kan man både køre ind og ud fra parkeringsanlægget. 
Dette fastholdes, ligesom den nuværende placering af eksisterende vej-
adgang fra Abildgårdsvej fastholdes.

Hjørringvej er en statsvej - udstyret med både fortov og cykelsti i begge 
vejsider. Dagligvarebutikken er således let tilgængelig for både bilister, 
cyklister og gående.

I lokalplanområdets nordøstlige hjørne – nærmest Abildgårdsvej - er der 
tinglyst et vej- og oversigtsareal, hvor der ikke varigt eller midlertidigt må 
etableres genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 0,8 
m op over et plan bestemt af fortovenes niveau langs skel.

Inden for lokalplanområdet indrettes områder med parkeringspladser til
dagligvarebutikken. Færdselsarealer skal være indrettet for både person- 
og lastbiler. 

Ifølge trafikvurderingen foretaget af COWI forventes ikke at få stor betyd-
ning for kundetilstrømningen, og at den planlagte udvidelse af butikken 

Den eksisterende tilkørsel fra Abildgårdsvej
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ikke vil ændre på trafikafviklingen ved butikken. Det vurderes endvidere 
at der er plads til manøvreringen for en sættevogn inden for området, og 
at der plads til en indkørende bil fra Hjørringvej kan holde på p-pladsen 
mens lastbilen bakker til varegården.

Indenfor vejbyggelinjen langs Hjørringvej skal Vejdirektoratet give tilla-
delse til nye vejadgange til statsvejen, til etablering af andre faste anlæg, 
så som skilte, parkeringspladser, interne veje og lignende.

Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af vej-
myndighederne, - Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland, eller Frede-
rikshavn Kommune.

I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker 
skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. I dette 
tilfælde vurderes dette at være ca. 10 pladser pr. 750 m² (bruttoetageare-
al). Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af ho-
vedindgangen. 

Kollektiv trafik
Området ligger ca. 1,6 km fra Frederikshavn Station og ca. 1,5 km fra Fre-
derikshavn busterminal. Der er bybuslinjestop ved Hjørringvej, ca. 200 m 
mod vest.

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 
bestemmelser om, at alle veje, torvearealer, p-pladser og stier samt for-
bindelser mellem disse skal udformes med ramper og lignende, så der er 
fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. 

Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen og/eller ad-
gangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af  
ca. 30 m. Handicap p-pladser skal være min. 3,5 m x 5 m. For yderlige-
re oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er 
nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

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, fjern-
varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal aflyses.

Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• Lokalplan 11.26.01 Frederikshavn Kommune, Dagligvarebutik ved Hjør-

ringvej 33 - 37.

Følgende servitut aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• ’Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, fortov mv, Prioritet 

forud for pantegæld’,  (Tinglyst: 05.02.1981 - 917868-80)
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Tilladelser fra andre myndigheder
Ændring af eksisterende vejadgang til Hjørringvej forudsætter forudgåen-
de tilladelse fra Vejdirektoratet. Opsætning af henvisningsskilt, pylon og 
etablering af parkeringsanlæg indenfor vejbyggelinjen langs Hjørringvej 
forudsætter også forudgående tilladelse fra Vejdirektoratet.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 - Bekendtgørelse af lov 
om planlægning - 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 butiksformål i form af én dagligva-

rebutik.

1.2  at sikre en trafiksikker og hensigtsmæssig vejadgang fra Hjørring-
vej og Abildgårdsvej.

1.3  at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig placering af parkering.

1.4  at sikre området en harmonisk overgang til tilgrænsende områder 
herunder en hensigtsmæssig indretning af de af ubebyggede are-
aler

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanens område omfatter matr.nr. 22ad og 22ae, alle Flade, 
Frederikshavn Jorder, som vist på kortbilag A samt alle parceller 
der efter den 29. juni 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse 

3.1   Områdets anvendelse fastsættes til lokalcenter i form af dagligva-
rebutik.

 
3.2  Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må være maks.   

1.000 m². Den enkelte dagligvarebutik må være maks. 1.000 m² 
til butiksformål. 

  Arealer til butiksformål beregnes ekskl. op til 200 m² areal til 
personalefaciliteter

3.3 Der må ikke etableres boliger i området.

3.4 Der må etableres teknikanlæg til områdets forsyning.

4. Udstykning

4.1   Lokalplanområdet skal ved matrikulær forandring udgøre en 
samlet selvstændig ejendom. Der må ikke foretages yderligere 
udstykninger inden for lokalplanområdet.

Bruttoetagearealet til butiks-
formål beregnes i henhold til 
bygningsreglementets be-
stemmelser om beregning af 
bebyggelsens etageareal, idet 
dog den del af kælderen, hvor 
det omgivende terræn lig-
ger mindre end 1,25 m under 
loftet i kælderen, medreg-
nes. Ved beregning af brut-
toetagearealet kan fradrages 
arealer til personalekantine, 
personaletoiletter, personale-
fitnessfaciliteter og persona-
lerum, dog max. 200 m² i alt 
pr. butik.

Størrelsen af dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker reguleres 
af planlovens § 5t.

Dagligvarer er varer, der for-
bruges samtidig med at de 
bruges (dvs. kortvarige for-
brugsgoder). Dagligvarer er for 
eksempel madvarer, drikkeva-
rer, artikler til personlig ple-
je og diverse husholdningsar-
tikler.
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5. Bebyggelsens placering og omfang 

5.1   Kortbilag B rummer to byggefelter til udvidelse af butiksbebyg-
gelsen - ét til butiksbebyggelse og ét til varegård der må over-
dækkes. Ny bebyggelse skal placeres inden for disse byggefelter.

5.2  Mindre, sekundære bygninger, såsom kundevognsskjul, bygninger 
til teknisk forsyning og andre sekundære bygninger, må opføres 
uden for byggefelterne. Disse bygninger må ikke placeres nærme-
re skel end 2,5 m. Sukundære bygninger må have et omfang på op 
til 25 m².

5.3  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 %.
 
5.4  Bygninger må opføres i maks. 1 etage 

5.5  For butiksbebyggelsen gælder, at bygningshøjden må være op til 
8,5 m over eksisterende terræn, og facadehøjden må ikke over-
stige 3,6 m.

   
For varegården gælder, at bygningshøjden må være op til 4 m 
over eksisterende terræn. Såfremt varegården ikke overdækkes, 
må indhegningen således være op til 4 m.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden 

 Hovedbebyggelse - dagligvarebutik
6.1    Hovedbebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og 

farver samt med en ensartet taghældning og tagudformning. 
Mindre bygningsdele må udføres i andre materialer end facade-
materialerne nævnt i § 6.2, fx. træ, zink eller glas. 

 
6.2  Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag med valm med en 

hældning på 20 - 35 grader.

6.3 Tagbeklædningen skal bestå af tegl eller betontagsten.

6.4  Der kan opsættes solfangere eller solceller i tagfladen , såfremt 
de integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Sol-
fangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer 
eller genboer.

6.5  Facader skal opføres af murværk, der skal fremstå som blank 
teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade.

6.6  Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige over-
flade males i jordfarver samt sort, grå eller hvid.

6.7 Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

6.8 Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i for 
 hold til bygningens facade.  Ventilationsafkast må ikke være 
  højere end 1 m over bygningens tag. Ventilationsmotorer og -af-

kast skal placeres længst muligt fra beboelsesbygninger.

En overdækket varegård 
medregnes i det samlede be-
byggede areal.
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Henvisningsskilt ved indkørsel 
fra Hjørringvej til dagligvare-
butikken kræver Vejdirektora-
tets tilladelse.

 Sekundære bygninger og varegård
6.9  Varegården og andre sekundære bygninger skal beklædes med 

lette materialer som træ, eternit/fibercement eller metalplader. 
Herudover må benyttes samme facademateriale som på selve bu-
tiksbebyggelsen.

6.10  Tag skal udføres som et fladt tag med tagpap tagbeklædning. 
Undtaget herfra er transformerstationer og andre tekniske in-
stallationer.

6.11  Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

 Skilte
6.12  Der må opsættes en skiltepylon til reklamering for områdets 

virksomheder med en placering som vist på kortbilag B. Pylo-
nen må gives en højde på maks. 6,5 m og en bredde på maks. 1,6 
m. Desuden må opsættes ét henvisningsskilt med en placering 
som vist på kortbilag B. Henvisningsskiltet må gives en højde på 
maks. 1,5 m og en bredde på maks. 1 m. 

6.13  Skiltning og reklamering må alene ske på de lodrette facader og 
ikke over skæring mellem tag og facade.

6.14  Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske 
udformning. Skiltning og reklamering må ikke have karakter af 
facade beklædning, vinduesafblænding eller lignende.

6.15 Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte, som 
 f.eks. lysaviser og animerede reklamer.

6.16  Belysning af skilte skal være afskærmet mod vejarealer og må ikke 
virke blændende for trafikken eller i øvrigt være til gene og ulem-
pe for denne.

7. Ubebyggede arealer 

7.1  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden 
for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænregule-
ringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 

  Undtaget herfra, er området ved varelevering i lokalplanens syd-
vestlige del. Her må ikke foretages terrænregulering ud over ± 1 
m for at skabe hensigtsmæssige tilkørselsforhold for vareleverin-
gen.

 7.2   Der skal anlægges et udendørs opholdsareal til butikkens ansatte 
med en placering i princippet som vist på kortbilag B. Størrelsen af 
arealet skal være mindst 30 m².

7.3  Færdselsarealerne for kørende og gående skal hver for sig udføres 
i materialer, der afspejler og afgrænser de respektive områder.

7.4  Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lo-
kalplanområdet.

7.5  Færdselsarealer og forbindelser mellem disse skal udføres med 

Eksempel på skiltepylon



22

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Lokalplanbetemmelser

ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Area-
lerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende DS-stan-
dard.

7.6  Langs Hjørringvej skal der etableres et beplantet areal med en 
udstrækning som vist på kortbilag B. Dette skal udlægges i min. 1 
m bredde og beplantes med en hæk af bøg eller avnbøg. Hækken 
skal gives en højde på mindst 0,7 m og må ikke gives en større 
højde end 0,8 m.  
 
Inden for samme areal skal der plantes hjemmehørende træ-
er med en maksimal indbyrdes afstand på 10 m, dog således at 
oversigtsforhold ved kryds og vejadgange respekteres.

7.7   Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i 
direkte tilknytning til bebyggelsen. Undtaget herfra er vareudstil-
ling i åbningstiden ved butikkens indgang.

7.8  Der må etableres et støjhegn i en højde på maks. 3,8 m over eks. 
terræn i skel, som vist på kortbilag B. Alternativt må støjhegn 
placeres i forbindelse med vareleveringen.

7.9  Øvrige friarealer skal enten asfalteres, belægges med fliser, eller 
tilsås med græs.

8. Veje, stier og parkering 

8.1   Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hjørringvej og 
Abildgårdsvej, i princippet som vist på Bilag B. 

8.2   Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering i 
princippet som vist på Bilag B. 

  Der skal anlægges min. 34 p-pladser, hvor 1 skal indrettes som al-
mindelig handicap-parkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 2 som handi-
cap-parkeringsplads til kassebiler (4,5 x 8,0 m)

8.3  Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 10 parke-
ringspladser pr. 750 m² til butiksareal (bruttoetageareal). Cykel-
parkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hovedindgangen. Der 
skal være min. 70 cm mellem cykelholderne. Placeringen af cykel-
parkering skal placeres i princippet som på kortbilag C.

8.4 Parkeringspladsen skal være offentligt tilgængelig.

8.5  Der er langs Hjørringvej, som vist på kortbilag B, tinglyst vejbyg-
gelinje 12,5 m fra vejmidten.

9. Tekniske anlæg

9.1   Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-
der terræn.

9.2  Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabo-
bebyggelser, offentlig veje og stier.
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9.3  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, med min-
dre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tids-
punktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, 
der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyg-
geri, jf. Planlovens § 19 og § 21a.

9.4  Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisnin-
ger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Kloakering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilslut-

tet det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S.

10.2  Ubebyggede arealer
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyg-

gede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
lokalplanens punkt 7.2 - 7.6.

10.3  Parkering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejadgang  

og parkering som anført under lokalplanens punkt 8.1 - 8.4

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1 Lokalplan FRB.11.26.01
  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-

kalplan FRB.11.26.02, Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-
39” ophæves lokalplan FRB.11.26.01, Dagligvarebutik ved Hjørring-
vej 33 - 37, vedtaget den 10. oktober 2005, i sin helhed.

12. Servitutter

12.1  Ophævelse af servitutter
  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.BC.11.26.02 ophæves følgende servitutter inden for lo-
kalplanens område:

 Matr.nr. 22ae, Flade, Frederikshavn Jorder
 Tinglyst: 05.02.1981 - 917868-80
  Titel:   Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, fortov mv, 

Prioritet forud for pantegæld 
 Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune

 Frederikshavn Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne
 med en påtegning i tingbogen.

13. Tilladelse fra andre myndigheder

13.1  Ændring af vejadgang, opsætning af henvisningsskilt mod Hjør-
ringvej samt etablering af faste anlæg indenfor vejbyggelinjen, 

Som Energiby anbefaler Fre-
derikshavn Kommune brugen 
af fjernvarme, der er en mil-
jøvenlig energikilde, såfremt 
det er det økonomisk bedste 
alternativ.
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herunder parkeringspladser, kræver Vejdirektoratets tilladelse.

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun ud-
stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-
nens 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. 

14.2   Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dis-
pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-
plan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02 er vedtaget til offentlig fremlæggelse 
den 22.juni 2016 i henhold til Planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 
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Kortbilag A

Områdeafgrænsning

Lokalplan FRB.BC.11.26.02
Dagligvarebutik v. Hjørringvej 37-39

Målforhold 1:1.000

Ejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune



28

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Kortbilag



29

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Kortbilag
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Kortbilag C
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Lokalplanrammer for FRE.BC.11.26 - Område ved Lindegårdsvej

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan FRE.BC.11.26.02 ”Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-39, Frede-
rikshavn”, udvides afgrænsningen af lokalplanramme FRE.BC.11.26. Rammens bestemmelser fastholdes herudover 
i deres nuværende form. Den fremtidige afgrænsning fremgår af ovenstående kort. Det tilstødende rammeområde 
mod vest, FRE.B.11.03, reduceres tilsvarende i sin afgrænsning.

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Blandet bolig og erhverv

Anvendelse    Området skal anvendes til helårsboligområde og lokalcenter for detailhandel. 
     
Detailhandel    I området kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 

m². Flere rammeområder kan indgå i lokalcentret. For så vidt angår det maksi-
male butiksareal inden for lokalcentret henvises til kommuneplanens retnings-
linjer for detailhandel.

Zoneforhold   Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 45 %

Etageantal og bygningshøjde  Maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m 
 
Bevaringsværdige bygninger   En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 

før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante 
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til ned-
rivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter Planlovens § 14 vil ned-

Kommuneplantillæg nr. 15.23 

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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lægge forbud mod nedrivning. Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygnin-
gen må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi 
kan ses i det centrale register over fredede og bevaringsværdige bygninger.

    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.  
     
Bygningsforhold i øvrrigt  Ved nybyggeri, til- og ombygning skal der lægges vægt på, at der opnås en 

god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Skiltes proportioner skal tilpas-
ses bygningerne, således at skiltning ikke virker skæmmende eller har en negativ 
virkning på trafiksikkerheden.

            
Grundstørrelse   Ingen bestemmelser
    
Opholdsarealer    Der skal etableres udendørs opholdsareal for ansatte. Udendørs oplag skal af-
 / ubebyggede arealer   skærmes med beplantning eller anden form for hegn. Trækkes ny bebyggelse 

væk fra Hjørringvej, skal vejens forløb markeres med en række træer. 

Parkering                         Se den generelle rammebestemmelse for parkering.

Andre forhold                         Trafik:
     Der skal træffes bestemmelser, der sikrer, at trafikafviklingen til og fra området 

sker med så få miljøkonsekvenser som muligt. Der skal træffes bestemmelser, 
der sikrer, at adgangsarealerne indrettes, så både gående og cyklister sikres en 
sikker og ubesværet adgang.

         Støj:
     For at sikre tilfredsstillende støjforhold såvel på udendørs opholdsarealer som 

indendørs skal bygninger placeres og i det ydre udformes således, at støj fra tra-
fikken på Hjørringvej ikke giver anledning til et støjniveau, der overstiger de i 
Bygningsreglementet fastsatte grænser. Aktiviteter inden for området må ikke 
give anledning til et støjniveau i de tilgrænsende boligområder, der overstiger 

de i miljølovgivningen fastsatte grænser.

Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 22. juni.2016 til offentlig 
    fremlæggelse i henhold til planlovens § 24. 

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

   

fira
Gul seddel
Kommuneplantillægget er vedtaget endeligt de 12. oktober 2016 i henhold til planlovens § 27.Borgmester og kommunaldirektørs underskrifter indsættes som ovenfor.
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Dokument nr. 1395333 

SUOS 

 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Vejdirektoratet  
Dok ID 1383298  
 
a) 
Anbefaler, at det sikres, at bepantningsbæltet 
langs Europavej bliver etableret under § 10 – 
”Forudsætninger for at ny bebyggelse må tages i 
brug.” 
 
Vejdirektoratet har efterfølgende, i en 
uddybende bemærkning, tilkendegivet, at det 
ikke er afgørende for dem, at der bliver 
etableret et beplantningsbælte. Det afgørende 
for dem er blot, at arealet langs Europavej ikke 
udvikler sig til et ”tivoli”. Det indebærer 
hovedsageligt, at der ikke bliver opsat pyloner 
og flagstænger i delområde C. 
 
b) 
Mener at der bør fastsættes bestemmelse, som 
sikrer, at der på arealet mellem bygninger og 
vejskellet mod Europavej ikke må etableres 
oplag, i lighed med arealet mellem bygninger og 
Industrivej. 
 
c) 
Anbefaler at der indføjes bestemmelser, der i 
mere detaljeret omfang sikrer, at 
erhvervsområdet set fra Europavej fremstår 
præsentabelt og uden ”højtråbende” 
reklameskilte og lignende. 
 
Foreslår, at planens bestemmelser suppleres 
med følgende: 

• Skiltepyloner og flag må kun anvendes 
til firmanavn og –logo. 

• Facadeskiltning må kun benyttes til 
firmanavn og –logo. 

• Der må ikke reklameres for produkter, 
tilbud eller lignende mod statsvejen. 

• Belysning i forbindelse med  skiltning 

Ad. 1 
 
 
a) 
Fagcenteret er af den opfattelse, at det vil være 
vanskeligt at håndhæve at der skal etableres et 
beplantningsbælte, idet der ikke hidtil er blevet 
håndhævet.  
 
Af lokalplanforslagets § 7.6 fremgår, at pyloner 
og flagstænger ikke må opsættes i delområde C. 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Fagcenteret anbefaler, at lokalplanforslaget 
tilrettes, således at ikke må etableres oplag 
mellem bygningerne og Europavej, som 
foreslået af Vejdirektoratet. 
 
 
c) 
Fagcenteret anbefaler, at lokalplanforslaget 
suppeleres med de af Vejdirektoratet foreslåede 
bestemmelser vedr. skiltning samt belysning af 
skiltning mv. 
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mv. må ikke blænde, og lyskilden skal 
være skjult for trafikanter på statsvejen. 

 
d) 
Mener at kortbilag B blot skal vise 
delområdegrænsen mellem område A og C, som 
er sammenfaldende med 30 m fra vejmidten, og 
at den indtegnede byggelinie fjernes fra 
kortbilaget.  
 
e) 
Mener at det tydeligt bør fremgå af § 12.1, at 
Vejdirektoratet skal søges om tilladelse, når 
bygherres projekt er nærmere statsvejen end 50 
m fra vejmidten. Det kan evt. tilføjes, at der kan 
forventes tilladelse indtil 30 m fra vejmidten, 
når det ansøgte i øvrigt overholder lokalplanen. 
Der bør endvidere tilføjes, at det også omfatter 
flagborge og skiltepyloner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d) 
Fagcenteret anbefaler, at bilag B tilrettes 
således, at den indtegnede byggelinie 30 meter 
fra vejmidten fjernes fra bilaget. 
 
 
 
e) 
Fagcenteret anbefaler, at lokalplanforslagets § 
12.1 præciseres i overensstemmelse med 
Vejdirektoratets bemærkning. 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At ovenstående rettelser vedr. oplag 
mellem bygninger og Europavej, 
skiltning, bilag B samt dispensation 
inden for vejbyggelinien indføjes i 
lokalplanen.  
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Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, 

Frederikshavn Kommune.
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide det eksisterende 
erhvervsområde mellem Industrivej og Europavej 45 i Vangen. 
 
Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.E.09.07.01 til offentlig de-
bat i perioden fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. I denne periode var 
det muligt for alle interessere at komme med bemærkninger, indsigelser 
og ændringsforslag.

Der i offentlighedsfasen indsendt en indsigelse, der har medført enkel-
te rettelser i lokalplanen. Der er indført en tilføjelse til § 7.4 som sikrer, 
at arealet mellem bygninger og vejskel mod Europavej ikke må bebyttes 
til oplag eller lignende, som ikke er afskærmet. Derudover er der indfø-
jet nogle mere restriktive bestemmelser vedrørende skiltning, samt nogle 
mindre, redaktionelle rettelser.

Lokalplanen udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Ska-
gen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby 
eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.fre-
derikshavn.dk 

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: 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 fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere 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 in-
deholde 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 overensstem-
melse 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, an-
lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-
mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-
merhusområde 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 indfly-
delse 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 overensstemmel-
se 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 pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. 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 kortbi-
lagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra flere af virksom-
hederne på østsiden af Industrivej i erhvervsområdet i Vangen om at kunne 
udvide med bebyggelse ud på landzonearealet mod hovedvej E45. Dette vil 
imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for udvidelse. For at sik-
re en henhedsløsning omfatter lokalplanen hele den del af erhvervsområ-
det, der ligger øst for Industrivej, dog afgrænset mod nord af ejendomme-
ne Øksnebjergvej 3 samt Industrivej 3 og mod syd af lokalplan FRE.09.03.03 
Industrivej syd.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er blandt andet at overføre et areal mellem det 
eksisterende erhvervsområde og E45 fra landzone til byzone, således at er-
hvervsområdet kan udvides. Lokalplanen indeholder bl.a. bygningsregu-
lerende bestemmelser, som fastlægger bebyggelsens placering og omfang 
mv. Langs E45 udlægger lokalplanen et bælte på minimum 5 meters bredde 
(delområde C) til slørende og afskærmende beplantning, samt en byggelin-
je som sikrer, at bebyggelsen holdes i en afstand af minimum 30 meter fra 
vejmidte (E45).

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er en del af det eksisternede erhvervsområde i Vangen 
syd for Frederikshavn. Området udgør ca, 4,2 ha., og afgrænses mod vest af 
Industrivej, mod øst af Europavej E45, mod nord af ejendommene Øksne-
bjergvej 3 samt Industrivej 3 og mod syd af lokalplanområde 09.03.03, som 
omfatter udvidelsen af campingcenteret.

Dele af lokalplanområdet er beliggende byzone og dele er beliggende i 
landzone. Med lokalplanens vedtagelse overføres dele af arealet i landzone 
til byzone. Den del af området som er beliggende i byzone anvendes i dag til 
erhvervsformål, og landzonedelen anvendes til beplantningsområde.
Alle ejendomme i lokalplanområdet har vejadgang fra Industrivej.

Lokalplanen åbner mulighed for at bygge tættere ud mod Europavej 45, 
som ses til venstre i billedet.
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Det skraverede areal ovenfor overføres med lokalplanens endelige vedta-

gelse til byzone.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-
kende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Fre-
derikshavn  Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således 
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-
get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 
økonomi. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer 
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det 
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang leve-
tid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige 
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 
udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres 
som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredyg-
tige byggematerialer.
Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværks-
mæssigt højt niveau.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Naturbeskyttelse
Den del af lokalplanens område, som ligger længst mod øst langs Euro-
pavej 45, ligger inden for skovbyggelinie på 300 m fra skovområdet vest 
for erhvervsområdet i Vangen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, og må ikke 
bebygges uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbe-
skyttelseslovens § 17.

Frederikshavn Kommune vil anmode Naturstyrelsen om at reducere skov-
byggelinie i overensstemmelse med lokalplanens byggemuligheder efter 
lokalplanens endelige vedtagelse.

Kommuneplanens retningslinjer
Kommuneplanens retningslinje 15.3 udpeger lokalplanområdet til geolo-
gisk beskyttelsesområde. Lokalplanen vurderes dog ikke at være i konflikt 
med de retningslinjen, idet der er den gamle kystklint vest for lokalplan-
området, som ønskes bevaret.

Lokalplanområdet ligger i område, som i Kommuneplanen er udpeget som 
lavbundsareal. Lokalplanområdet er derfor omfattet af retningslinje 16.1 
Lavbundsarealer. Formålet med retningslinjen for lavbundsarealerne er at 
sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for en vandstandstigning i 
områder, hvor en genopretning af vådområder kan blive aktuel.
Ved byggeri og anlæg på lavbundsarealer skal der tages højde for en even-
tuel vandstandstigning.

Bl.a på baggrund af områdets placering ved Europavej E45, vil det ikke 
blive aktuelt at genoprette vådområde i lokalplanområdet, hvorfor der i 
denne forbindelse  ikke er behov for at tage højde for en eventuel vand-
standstigning.

Lokalplanområdet udpeges i retningelinie 17.5 til område til flersidig an-
vendelse. Inden for disse områder skal der søges mod at tage et samtidigt 
hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt 
fortsat bosætning og erhverv. Idet lokalplanområdet ligger i forbindelse 
med et eksisterende erhvervsområde, vurderes planen til ikke at være i 
uoverensstemmelse med retningslinien.

Området er desuden omfattet af retningslinie 18.2 - områder hvor ny skov 
er uønsket. Lokalplanen udlægger ikke nye skovarealer, og der er dermed 
ikke uoverensstemmelser hermed.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Den del af lokalplanområdet der er  ligger i byzone ligger i kommuneplan-
ramme FRE.E.09.03. Den del, der ligger i landzone, er ikke omfattet af kom-
muneplanens rammer, og er således ikke i overensstemmelse med kom-
muneplanen.
For at sikre den nødvendige sammenhæng mellem lokalplan og kommu-
neplan er der udarbejdet er tillæg nr. 15.10 til kommuneplanen. Kommune-
plantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.
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Klimatilpasningsplan
I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplan for Frederikshavn 
Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. Kort-
lægningen er foretaget på et overordnet niveau, og skal betragtes som vej-
ledende. I området kan der ifølge kortlægningen forekomme problemer 
med høj grundvandstand på længere sigt.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering 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/Tannis-
bugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 
ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-
grundelse herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.

En del af lokalplanområdet er eksisterende erhvervsområde i den kystnæ-
re del af byzonen. Arealets inddragelse i byzone begrundes med, at are-
alet allerede er bebygget, og at arealet er en integreret del af erhvervs-
området. 

Ifølge planlovens § 16 skal redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse  
og anlæg i kystnærhedszonen indeholde oplysninger om den visuelle på-
virkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m an-
føres en begrundelse for den større højde.

Såvel den nuværende lokalplan FRE.09.03.01 som nærværende lokalplan 
FRE.E.09.07.01 tillader bebyggelse i op til 10,5 meter. Bygningshøjden er 
funktionelt begrundet. Idet der er tale om en udvidelse af et eksisteren-
de erhvervsområde, findes det hensigtsmæssigt at fastholde den nugæl-
dende tilladelige bygningehøjde i den nye del af området, således at virk-
somhederne bibeholder deres nuværende bygningsregulerende mulighe-
der også for det nye areal.

Der er udarbejdet visualiseringer, således at lokalplanens byggemulighe-
ders visuelle påvirkning kan vurderes. Visualiseringerne findes som bilag 
D, E og F til lokalplanen. Visualiseringerne skal forstås som volumenstu-
dier af den maksimalt mulige bebyggelse af lokalplanområdet set fra ky-
sten i øst samt fra nord-øst og syd-øst. Fotostandpunkterne findes som 
bilag C til lokalplanen.

Idet lokalplanen åbner mulighed for samme bygningshøjde som den nu-
værende lokalplan for området, er et tilsvarende bygningsvolumen i dag 
muligt, set fra kysten, dog åbnes der nu mulighed for at placere bebyg-
gelsen tættere mod kysten.

Det vurderes, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kyst-
landskabet og byprofilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige for-
andringer, da bebyggelsen i volumen ikke afviger fra den eksisterende til-
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ladte bebyggelse i erhvervsområdet.

Bevaringsværdig bygning
Der findes i området en bygning, Industrivej 19, der er registreret som en 
bevaringsværdig bygning med en bevaringsværdi på 3. Realisering af lo-
kalplanen forudsætter dog, at bygningen nedrives.

Bygningen er et udhus på 25 m2 opført i 1917. Ydervæggen er opført at 
mursten og tagdækning er af cementsten.

Den bevaringsværdige bygning set fra syd-øst.

Den bevaringsværdige bygning set fra syd-vest.
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Byggelinier
Der er tinglyst vejbyggelinie 50 meter fra vejmidte langs Eurpoavej 45. 
Byggelinien omfatter ejendommene 14o, 14t, 12p, 14s samt  del af matr.nr. 
13e Den nordøstlige Del, Understed, hvor byggelinien midt på denne ejen-
dom reduceres til 25 meter fra Europavejs vejmidte. Byggelinien er pålagt 
i 2001 efter anlæggelsen af Frederikshavnmotorvejen.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har Vejdirektoratet udtalt, 
at man vil se positivt på en lokalplan, der muliggør bebyggelse indtil 30 
meter fra vejmidten på strækningen km 347,300 - 347,637 venstre vejside 
på statsvej M80 (Frederikshavnmotorvejen/Europavej 45), hvilket omfat-
ter det lokalplanens område.

Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i indtil 30 meter fra vejmidte  
på Frederikshavnmotorvejen/E45 i overensstemmelse med Vejdirektora-
tets udtalelse.

Lokalplanområdet findes vest for Frederikshavnmotorvejen/Europavej 45.

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 
form af fjernvarme/naturgas. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal 
i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må 
ikke opvarmes med el.

Der er truffet beslutning om, at ny bebyggelse i området som minimum 
skal opføres som lavenergibyggeri, der opfylder kravene for Energiklasse 
2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser. Opføres byggeriet som lav-
energibebyggelse vil der ikke være tilslutningspligt til kollektiv varmefor-
syning. Opføres byggeriet efter 2015, vil opfyldelse af 2015-kravene ikke 
være at karakterisere som lavenergibyggeri. Ifølge Planlovens §§ 19 og 21a 
er det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav 
der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri. 

Vandforsyning
Området skal i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 
2009-19 tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.
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Spildevand
Lokalplanområdet er delvist omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-
vandsplan, således at det nuværende erhvervsområde er omfattet af pla-
nen. Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at det areal 
som inddrages til erhvervsområde. Lokalplanområdet har/får derfor til-
slutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandpla-
nen er det nuværende område separatkloakeret, mens udvidelsen vil blive 
planlagt separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes 
i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangs-
dræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt 
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Regnvand fra området skal forsinkes inden det ledes til det offentlige klo-
aksystem, og Frederikshavn Spildevand A/S vil stille krav til den maksimale 
afledning. Ejeren skal for egen regning etablere forsinkelsen. Frederiks-
havn 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 der indenfor lokal-
planområdet findes en offentlig regnvandsledning som er beliggende på 
privat grund på Industrivej 7-9. Kloaksystemet er tinglyst på arealerne, og 
deklarationens vilkår skal respekteres.

Der opkræves tilslutningspligt til kloak iht. den gældende betalingsved-
tægt.

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-
ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.

Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det 
på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 
omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfa-
ringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og tra-
fik.

Jordforurening
Matr.nr. 13e er kortlagt på vidensniveau 1 iht. Lov om forurenet jord. Der er 
en eksisterende bolig på ejendommen. Forinden der foretages eventuelle 
byggearbejder på ejendommen, skal projektet vurderes iht.§8 i Lov om for-
urenet jord.  
I forbindelse med tidligere arealanvendelse kan der være sket forurening af 
nogle af ejendommene i lokalplanområdet. I området er der således nogle 
ejendomme, som enten er uafklarede eller kortlagte iht. Lov om forurenet 
jord. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde 
eller ændret anvendelse af ejendommene. Frederikshavn Kommune og Re-
gion Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Veje
Alle ejendomme i lokalplanområdet vejbetjenes fra den eksisterende 
kommunevej Industrivej.
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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, fjern-
varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal aflyses.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der tinglyst en offentlig regnvands-
ledning som er beliggende på privat grund på Industrivej 7-9. Kloaksy-
stemet er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal respekteres. 
I en afstand af 2 meter fra ledningen må der ikke opføres bygninger eller 
faste installationer, og der må ikke forefindes beplantning med dybtgå-
ende rødder, som beskadige ledningen inden for denne afstand.  Lednin-
gen er indtegnet på kortbilag B.

Der er desuden tinglyst en rørledning. I en afstand af 5-6 meter på hver 
side af ledeningen må der ikke opføres bygninger eller andre anlæg af 
blivende karakter, og der må ikke plantes træer eller buske. Der må des-
uden ikke uden Forsvarsministeriets forud indhentede tilladelse nedlæg-
ges drænledninger, vandledninger, elektriske kabler og lign. Ledningen er 
indtegnet på kortbilag B.

Tilladelser fra andre myndigheder
Opførelse af bygninger og andre varige anlæg som støjskærme, faste be-
lægninger og lignende i det statslige vejbyggelinjeareal, forudsætter, at 
Vejdirektoratet dispenserer fra vejbyggelinjebestemmelserne (efter lov om 
offentlige veje § 42).

Aflysning af planer og servitutter
Ved lokalplanens endelige vedtagelse aflyses lokalplan 09.03.02 for så vidt 
angår nærværende lokalplanområde.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - med senere æn-
dringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 
nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er, at 

1.1 overføre et landzoneareal langs Europavej 45 til byzone.

1.2 udlægge området til erhvervsformål.

1.3 sikre, at udformningen af området tilgodeser både de landskabe 
 lige hensyn og beliggenhed ved overordnet trafikvej.

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-
ter matr.nr. 12p, 13e, 13f, 14d, 14e, 14s, 14t samt dele af 14o alle den 
nordøstlige del, Understed, samt alle parceller der efter den 19. 
maj 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på         
 bilag B.
 
2.3  En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørel - 
 sen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres en del af land- 
 zonearealet til byzone, således at delområderne A og B ligger i    
 byzone og delområde C ligger i landzone, jf. kortbilag B.

Følgende arealer overføres til byzone:

Delområde A og B: den nordøstlige del, Understed :
- matr. nr. 12p: ca. 1.163 m2
- matr. nr. 13e: ca. 2.417 m2
- matr. nr. 13f: ca. 1.238 m2
- matr. nr. 14d ca. 902 m2
- matr. nr. 14o: ca. 2.852 m2
- matr. nr. 14s: ca. 3.231 m2
- matr. nr. 14t: ca. 1.244 m2

3. Arealanvendelse

3.1 Delområderne A, B og C har hver deres anvendelsesbestemmelser.

 Delområderne A og B må kun anvendes til erhvervsformål.

3.2   Anvendelse, delområde A 
 •  Området må anvendes til industri, og større håndværksvirksom-

heder, entreprenørvirksomhed og lignende, som kan give anled-
ning til middel påvirkning af det omgivende miljø. Desuden må 
der opføres forretninger, som har tilknytning til de pågældende 
virksomheder. Virksomhedsklasse 3, 4 og 5.
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3.3 Der må i delområde A ikke etableres nye boliger, herunder           
 værelsesudlejning, selskabslokaler og lignende.

3.4   Anvendelse, delområde B 
 •  Området må anvendes til mindre håndværks- og værkstedsvirk-

somheder, som kan give anledning til mindre påvirkning af om-
givelserne. Virksomhedsklasse 2, 3 og 4.

3.5 Der må i delområde B ikke etableres nye boliger, herunder vær-  
 elsesudlejning, selskabslokaler og lignende.

3.6 Anvendelse, delområde C
 •  Området må kun anvendes til beplantningsområde.
 

4. Udstykning

4.1  Ved udstykning må nye parceller ikke være mindre end 1.000 m2,  
 ekskl. vejareal.

4.2 Eksisterende, virksomhedstilknyttede boliger (Industrivej 5, 7 
 og 19) må ikke frastykkes som selvstændige boliger. 

 

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 For delområde A og B må bebyggelsesprocenten for den enkelte  
 ejendom må ikke overstige 50. Delområde C må ikke bebygges.

5.2 Det kan være en forudsætning for at bebygge ejendommen In- 
 dustrivej 19, at den bevaringsværdige bygning på ejendommen        
 nedrives.

5.3 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager.

5.4 Bygningshøjden må ikke overstige 10,5 meter.
  
5.5 Ingen bygning må opføres nærmere vejskel mod Industrivej end 5 
 meter.  

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et 
ordentligt udseende.

7.2 Ved udendørs oplagring skal opsættes hegn i en højde af mindst  
 1,80 m. Hegning kan være en tæt beplantning.

7.3 På den enkelte erhvervsejendom skal der anlægges opholdsareal  

Bemærkning til § 3.2 og § 
3.4:

Virksomhedsklasserne er et 
udtryk for virksomheder-
nes miljøpåvirkning over 
for omgivelserne.

Bemærkning til stk. 6:

Ved udformning af nybyg-
geri, ved ombygninger og 
tilbygninger skal der læg-
ges vægt på, at der opnås 
en god arkitektonisk hel-
hedsvirkning. Der må kun 
skiltes med firmanavn, og 
firmanavnet må kun næv-
nes én gang på hver byg-
ningsside.

Bemærkning til § 4.2:

De eksisterende boliger på 
Industrivej 5, 7 og 19 kan 
videreføres til boligfor-
mål som eksisterende lov-
lig anvendelse.
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 svarende til mindst 10% af virksomhedens etageareal. Ved lager-  
 og oplagsvirksomheder o.l. kan opholdsarealet reduceres.

7.4 Arealet mellem vejskel og bygningen, jf. §5.5 må ikke benyttes til  
 oplag eller lignende. Ligeledes må arealet mellem bygninger og   
 vejskel mod Europavej ikke bebyttes til oplag eller lignende, som  
 ikke er afskærmet.

7.5 Beplantning i delområde C skal i sin helhed virke som afskærm-  
 ning af erhvervsområdet og udformes under hensyn til, at der    
 opnås en god landskabelig helhed i forhold til det omkringlig-  
 gende landskab. Der skal anvendes egnstypisk vegetation.

7.6 Der må på hver ejendom opsættes én pylon samt to flag- 
 stænger ud mod Europavej 45 (på østsiden af bebyggelsen).     
 Pyloner og flagstænger må ikke være højere end 8,5 m over ter-
 ræn. Pyloner og flagstænger må ikke opsættes i lokalplanens   
 delområde C.

7.7 Der må ikke anvendes digitale skærme/skilte.

7.8 Skiltepyloner og flag må kun anvendes til firmanavn og - logo.

7.9 Facadeskiltning må kun benyttes til firmanavn og -logo.

7.10 Der må ikke reklameres for produkter, tilbud eller lignende mod  
 statsvejen.

7.11 Belysning i forbindelse med skiltning mv. må ikke blænde, og 
 lyskilden skal være skjult for trafikanter på statsvejen.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Området vejforsynes fra eksisterende kommuneveje Industrivej   
 og Øksnebjergvej.

8.2 Der må ikke fra ejendomme i området etableres direkte vejfor-
 bindelse til Sæbyvej/Europavej 45.

8.3  Ved ny bebyggelse skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m2      
 eller 0,7 pr. ansat. 

9. Tekniske anlæg

9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un 
 der terræn.

 

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af  
 individuel naturgasforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i 
 brug, før tilslutning har fundet sted. Der henvises desuden til §   
 14.3.

Bemærkning til § 7.5:

Egnstypisk vegetation for 
dette område kan være:

Høje arter (Træer)
- Eg
- Bøg
- Birk 
- Rødel 
- Fuglekirsebær
- Navr

Mindre buske/træer
- Hassel
- Hyld
- Hvidtjørn
- Pil
- Slåen
- Røn
- Vild æble
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10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet  
 kloaksystemet efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Lokalplan 09.03.02, Vangen Erhverv
  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.B.09.07.01 ophæves lokalplan 09.03.02, Vangen Er-
hverv, for det område, der er omfattet af lokalplan FRE.B.09.07.01.

12. Tilladelser fra andre myndigheder

12.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn- 
 dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladel - 
 se hertil fra:

 Vejdirektoratet 
 Opførelse af bygninger og andre varige anlæg som støjskærme,  
 faste belægninger og lignende i det statslige vejbyggelinjeareal  
 forudsætter, at Vejdirektoratet dispenserer fra Vejbyggeliniebe-
 stemmelserne.

 Vejdirektoratet skal søges om tilladelse, når bygherres projekt er  
 beliggende inden for statsvejens vejbyggelinie. Der kan forven-  
 tes tilladelse indtil 30 meter fra vejmidten, når det ansøgte i 
 øvrigt overholder lokalplanen.

13. Servitutter

13.1 Der ophæves ingen servitutter.

 

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun ud-
stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-
nens 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. 

14.2   Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dis-
pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 

14.3   I lokalplanens §10.1 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-
byggelse 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 give dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 20. april 
2016 i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Lokalplanen er endeligt vedtaget den 12. oktober 2016 i henholkd til plan-
lovens § 27.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 
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Bilag A

Matrikelkort med lokalplangrænse

Lokalplan FRE.E.09.07.01
Erhvervsområde - Industrivej i Vangen

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Plankort

Lokalplan FRE.E.09.07.01
Erhvervsområde - Industrivej i Vangen

Bilag B

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Visualiseringspunkter 
- Erhvervsområde Vangen 

 

Fotostandpunkter

Lokalplan FRE.E.09.07.01
Erhvervsområde - Industrivej i Vangen

Bilag C

Foto 3

Foto 2

Foto 1
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Kommuneplantillæg nr. 15.10

Kommuneplantillæg nr. 15.10 udarbejdes for at udvide rammeområderne 
FRE.09.03 og 09.07 mod øst og for at hæve bygningshøjden til 10,5 m. En 
lokalplan skal udarbejdes efter følgende bestemmelser.

Rammeområdenr.  FRE.E.09.03

Områdenavn   Vangen - nord

Overordnet anvendelse  Erhvervsområde

Generelle 
anvendelsesbestemmelser De konkrete rammebestemmelser for om
    rådet supplerer de generelle ramme-
    bestemmelser for erhvervsområder i gl.  
    Frederikshavn Kommune.

Anvendelse   I området kan etableres virksomheder, 
    som kan give anledning til mindre på-
    virkning af omgivelserne, dvs. virksom-
    hedsklasse 2, 3 og 4. Der kan placeres 
    virksomheder med megen tung trafik.
    Der kan ikke etableres nye boliger.

FRE.E.09.03
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Virksomhedsklasse  Se oversigt og beskrivelse af virksom-
    hedsklasser i de generelle rammebestem-
    melser.

Nuværende zonestatus   Byzone
(vejledende) 

Fremtidig zonestatus  Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 50 % for den enkelte ejendom
tageantal og bygningshøjde Maks. 2 etager
    Maks. 10,5 m
    Enkelte bygningsdele kan tillades i en   
    større højde, hvis særlige hensyn til virk- 
    somhedens drift nødvenddiggør det og 
    den samlede løsning tilgodeser de æste-
    tiske krav, Byrådet ønsker at fremme.

Bevaringsværdige bygninger En bygning, der er registreret med en be-
    varingsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før 
    en anmeldelse om nedrivning har været 
    offentligt bekendtgjort, relevante hø
    ringsparter har haft mulighed for at frem
    komme med bemærkninger til nedrivnin-
    gen, 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 bevarings-
    værdi kan ses i det det centrale register 
    over fredede og bevaringsværdige byg-
    ninger.
    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-
    set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt Der skal planlægges for en forbedring af 
    facadernes udseende mod E45. Ved ny-
    byggeri, tilbygninger og ombygninger skal 
    der lægges vægt på, at der opnås en god 
    helhedsvirkning.
    Skiltes proportioner skal tilpasses byg-
    ningerne, således at skiltningen ikke vir-
    ker skæmmende. Skorstene, afkast fra 
    ventilationsanlæg og antenner tilhørende 
    den enkelte virksomhed skal så vidt mu-
    ligt samles, så der tilstræbes en god hel-
    hedsvirkning.
    Større masteanlæg skal søges minimeret 
    og samordnet med andre.

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser
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Opholdsarealer/ubebyggede Der skal udlægges et afskærmende plan-
arealer    tebælte langs E45, dels for at opnå en god 
    landskabelig helhed i forhold til det om-
    kringliggende landskab, dels for at sikre 
    områdets »ansigt« mod omverdenen. 
    Ubebyggede arealer skal ved beplantning 
    eller befæstelse gives et ordentligt udse-
    ende. Udendørs oplag skal afskærmes 
    med hegn eller tæt beplantning. Den en-
    kelte grund skal afskærmes med beplant-
    ning eller anden form for hegn.

Parkering   Se de generelle rammebestemmelser for  
    parkering.
    
Andre forhold   Trafik:
    Området vejforsynes ad Industrivej,   
    Øknebjergvej og Nordvej. Industrivej har  
    forbindelse til motorvejsudfletningen 
    mod syd og Nordvej er adgangsvej fra 
    Sæbyvej.
    Zoneforhold:
    Matr.nr. 80, Den Nordøstlige Del, Under-
    sted, der ligger syd-vest for rammeområ-
    det, skal tilbageføres til landzone.
    Støj:
    Ved nybyggeri og ombygninger mod E45 
    skal de vejledende bestemmelser for tra-
    fikstøj benyttes.
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Rammeområdenr.  FRE.E.09.07

Områdenavn   Vangen - midt

Overordnet anvendelse  Erhvervsområde

Generelle 
anvendelsesbestemmelser De konkrete rammebestemmelser for om-
    rådet supplerer de generelle rammebe-
    stemmelser for erhvervsområder i gl. Fre-
    derikshavn Kommune.

Anvendelse   I området kan etableres virksomheder, 
    som kan give anledning til middel påvirk-
    ning af omgivelserne, dvs. virksomheds-
    klasse 3, 4 og 5. På grund af områdets   
    trafikale beliggenhed kan der placeres   
    virksomheder med megen tung trafik.
    Der kan ikke etableres nye boliger.
    Omkring området udlægges et 200 m 
    bredt konsekvensområde. Indenfor dette 
    område kan der ikke etableres forure-
    ningsfølsom arealanvendelse.

Virksomhedsklasse  Se oversigt og beskrivelse af virksom- 
    hedsklasser i de generelle rammebe-
    stemmelser.

Nuværende zonestatus   Byzone
(vejledende) 

Fremtidig zonestatus  Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 50 % for den enkelte ejendom

Etageantal og bygningshøjde Maks. 2 etager
    Maks. 10,5 m
    Enkelte bygningsdele kan tillades i en   
    større højde, hvis særlige hensyntil virk -
    somhedens drift nødvenddiggør det og 
    den samlede løsning tilgodeser de æste-
    tiske krav, Byrådet ønsker at fremme.
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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 offentligt bekendtgjort, relevan-  
    te høringsparter har haft mulighed for at 
    fremkomme med bemærkninger til ned-
    rivningen, 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 bevarings-
    værdi kan ses i det det centrale register 
    over fredede og bevaringsværdige byg-
    ninger.
    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-
    set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt Der skal planlægges for en forbedring af 
    facadernes udseende mod E45. Ved ny-
    byggeri, tilbygninger og ombygninger skal 
    der lægges vægt på, at der opnås en god 
    helhedsvirkning.
    Skiltes proportioner skal tilpasses byg-
    ningerne, således at skiltningen ikke vir-
    ker skæmmende. Skorstene, afkast fra 
    ventilationsanlæg og antenner tilhørende 
    den enkelte virksomhed skal så vidt 
    muligt samles, så der tilstræbes en god   
    helhedsvirkning.
    Større masteanlæg skal søges minimeret  
    og samordnet med andre.

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede  Der skal udlægges et afskærmende plan - 
arealer    tebælte langs E45, dels for at opnå en god 
    landskabelig helhed i forhold til det om - 
    kringliggende landskab, dels for at 
    sikre områdets »ansigt« mod omverde-  
    nen. Ubebyggede arealer skal ved 
    beplantning eller befæstelse gives et or- 
    dentligt udseende. Udendørs oplag skal 
    afskærmes med hegn eller tæt    
    beplantning. Den enkelte grund skal af
    skærmes med beplantning eller anden   
    form for hegn. 

Parkering   Se de generelle rammebestemmelser for  
    parkering.
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Andre forhold   Trafik:
    Området vejforsynes ad Industrivej,   
    Øknebjergvej og Nordvej. Industrivej har  
    forbindelse til motorvejsudfletningen 
    mod syd og Nordvej er adgangsvej fra   
    Sæbyvej.
    Zoneforhold:
    Matr.nr. 80, Den Nordøstlige Del, Under- 
    sted, der ligger syd-vest for ramme-
    området, skal tilbageføres til landzone.
    Støj:
    Ved bygninger og nybygninger mod E45  
    skal de vejledende bestemmelser for tra- 
    fikstøj benyttes.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 
20. april 2016 i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den 12. oktober 2016 i hen-
holkd til planlovens § 27.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 
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Udvidelse af Skagen Havn – etape 3 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Lars Simmelsgaard på vegne af Skagen 
Havn lejligheder 
 
Dokumentnr.  1375155  
 
Er bekymrede for den øgede trafikmængde som 
kan blive resultatet af havneudvidelsen. Mener 
at det er vigtigt, at de turister, der kommer til 
Skagen får en god oplevelse. Såfremt 
trafikmængden til Skagen vil blive øget som 
følge af udvidelsen, foreslår man at der arbejdes 
på en alternativ trafikvej evt. nord om byen via 
en udvidelse af Bøjlevej. 
 
Opfordrer desuden til, at få realiseret de tanker, 
der er i masterplanen for havnen, herunder at 
auktionshallerne bliver revet ned, så der skabes 
åbent syn ud over havnen og havet fra byen. 
 

Ad. 1 
 
I forbindelse med detailplanlægningen og 
udarbejdelse af VVM-/Miljørapport vil der blive 
foretaget en nærmere vurdering af 
trafikbelastningen af vejnettet. 
 
 
Det er i Masterplan 2003 for Skagen havn 
angivet, at Auktionshal 1 enten skal renoveres 
eller delvist fjernes. Dette emne er dog ikke 
direkte relateret til det aktuelle 
havneudvidelsesprojekt. Det skal supplerende 
bemærkes, at hallerne med deres placering 
udgør en vigtig støjbarriere i forhold 
nedsætning af støjbelastningen af Skagen By. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne vedr. trafik 
indgår i det videre 
planlægningsarbejde. 

 
 

2. Kystmuseet, Dronning Margrethes Vej 
6, 9900 Frederikshavn 
 
Dokumentnr. 1371412 
 
Kystmuseet har foretaget en indledende 
arkivalsk kontrol af området. Da der findes en 
del registreringer af fund og fortidsminder i 
området, anbefaler Kystmuseet, at der 
udarbejdes en udvidet arkivalsk kontrol samt at 
der foretages en marinarkæologisk 
rekognoscering i anlægsområdet. 
 

Ad. 2 
 
Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af 
VVM-/miljørapporten blive iværksat de 
nødvendige undersøgelser for at afklare, hvilke 
vrag/fortidsminder, der evt. måtte være i 
udvidelsesområdet og om der er behov for 
ændringer/særlige foranstaltninger. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne indgår i det 
videre planlægningsarbejde. 
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3. Skagen Vinterbaderklub ”Isbryderne” 
v/ formand Mette Hust 
 
Dokumentnr. 1344144 
 
Bruger Sdr. Strand dagligt året rundt og har lagt 
mærke til at stranden er blevet markant bredere 
efter den seneste udvidelse af Skagen Havn. 
Dette medfører, at man som badende skal 
længere og længere ud for at få en acceptabel 
vanddybde. Er bekymret for, om 
havneudvidelsens etape 3 kan forstærke denne 
tendens. Har i dag omklædningsfaciliteter i 
klitten mellem strandpromenaden og 
kassefabrikken og ønsker at kunne fortsætte 
med dette. 
 
Håber på, at der i VVM-redegørelsen lægges 
vægt på, at havneudvidelsen ikke skader 
områdets natur. 

Ad. 3 
 
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-
/miljørapport for projektet vil der blive 
foretaget modelberegninger af 
sedimentvandringerne langs med kysten som 
følge af havneudvidelsen. Ud fra disse 
beregninger vil det være muligt at vurdere, 
hvilken betydning havneudvidelsen vil få 
vanddybde/tilsanding syd og nord for havnen. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-
/miljøvurderingsrapporten vil der blive fortaget 
analyser af projektets/planernes påvirkning af 
områdets natur. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne indgår i det 
videre planlægningsarbejde. 

 
 

4. Søfartsstyrelsen  
 
Dokumentnr. 1344981 
 
Har ikke bemærkninger eller forslag til det 
modtagne debatoplæg. Når der foreligger et 
konkret projekt, vil Søfartsstyrelsens 
bemærkninger indgå i Trafik- og 
Byggestyrelsens behandling af ansøgningen. 

Ad. 4 
 
Søfartsstyrelsen vil senere skulle foretage en 
sejladsvurdering af den nye, udvidede havn. 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne indgår i det 
videre planlægningsarbejde. 
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5. Thomas Mose, ejer af hal på Skagen 
Havn  
 
Dokumentnr. 1371816 
 
Henviser til, at der siden etableringen af 
havnens første etape i 2007 har været 
problemer med sandfygning i området. Denne 
sandfygning medfører gener for mange af 
havnens virksomheder, fiskefartøjer og 
lystfartøjer m.v.. Foreslår derfor, at der stilles 
krav om afværgeforanstaltninger for at 
modvirke sandfygning i området.  
 

Ad. 5 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-
/miljørapport mulighed for at foretage nærmere 
undersøgelser af risikoen for at der opstår 
sandfygning. I det omfang, det vurderes at være 
nødvendigt, kan der indarbejdes bestemmelser i 
lokalplanen eller i VVM-rapporten stilles krav 
om afværgeforanstaltninger med henblik på at 
nedsætte eller fjerne evt. sandfygning i 
området. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne indgår i det 
videre planlægningsarbejde. 

 
 

6. Foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur i Skagen og Råbjerg 
sogne v/ Poul Nedergaard Jensen  
 
Dokumentnr. 1371826, 1391102, 1400740 
 
Har noteret sig, at der vil være særlig fokus på 
havneudvidelsens nærhed til internationale 
naturområder. 
 
Foreslår desuden, at der i forbindelse med 
udvidelsesprojektet foretages en forlængelse af 
den eksisterende strandpromenade ud på 
yderkanten af den nye havn. Herved vil der 
sikres en mulighed for at man kan vandre ud på 
promenaden og se havnen, skibstrafikken m.v. 
På det yderste punkt foreslår foreningen, at der 
etableres en kvadratisk plads, hvori der 
nedlægges en kompasrose. 
 
Henviser til at der i 1989 blev udarbejdet et 
projekt, der viser en mulig udformning af 
strandpromenaden/afslutningen af havnen 
mod nord.  

Ad. 6 
 
Det er af stor betydning for lokalbefolkning og 
turister at der er mulighed for at komme i 
kontakt med det åbne hav. Samtidig vil offentlig 
adgang til dele af havneområdet give mulighed 
for lystfiskeri fra arealerne.Dele af den 
fremtidige havn vil kunne blive omfattet af 
ISPS-regelsættet, der er vedtaget i 2004 for at 
nedsætte risikoen for terror. Dette kan medføre 
at dele af havneområdet ikke vil være 
tilgængeligt for offentligheden. Som en følge af 
det aktuelle trusselsbillede vil der i fremtiden 
kunne komme opstramninger på ISPS-reglerne, 
der medfører at områder, der hidtil har været 
åbne for offentligheden 
 
På samme vis vil ændringer i anvendelsen af 
havnearealerne og herunder hvilke skibstyper, 
der anvender havneafsnittene, kunne medføre 
øgede restriktioner på offentlighedens adgang 
til havnearealerne.  
 
I forbindelse med detailplanlægningen 
/disponeringen af det nye havneområdet 
mulighederne for at sikre offentlig adgang til 
yderkanten af havneudvidelsen blive undersøgt. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-
/miljørapport vil offentlighedens adgang og de 
rekreative muligheder blive beskrevet nærmere. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne indgår i det 
videre planlægningsarbejde. 
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(c) Frederikshavn Kommune, GeoDanmark

Oversigtskort
Vesteråsene 24 - placering i lokalplanområdet

Tidspunkt: 17-09-2016 17:11:04
Udskrevet af: Christian Aarup
Målestoksforhold: 1:1500



(c) Frederikshavn Kommune, GeoDanmark

Oversigtskort
Vesteråsene 24

Tidspunkt: 17-09-2016 17:14:57
Udskrevet af: Christian Aarup
Målestoksforhold: 1:500
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Vedr. Vesteråsene 24, 9900 Frederikshavn. 
 
Iht. lokalplan 13.11.01 må der på grunden bygges i 1½ etage, eller der kan udføres bygning i 
forskudt plan med en max. højde på 7,5 m. 
 
Bygningen ønskes udført iht. tegninger, i forskudte plan, men da grundens højdeforskel ikke er 
større end det fremgår af facadetegning, syner en mindre del af bygningen som 2 etager, men ingen 
dele af bygningen overstiger max. højden på 7,5. m. over terræn. Byggeriet vil på ingen måde 
medføre større gene, for naboerne med hensyn til sol og skygge, end et byggeri i 1½ etage med 
saddeltag i 7,5 m. højde. 
Tagterrassen er placeret mod øst, så der vil ikke være indkig til naboer, da der er vej mod både nord 
og øst, mod syd er udsigt til egen have. 
 
Med venlig hilsen 
Louise og Daniel 
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Fra: Henning Boelsmand <info@siska.dk>

Sendt: 4. september 2016 21:44

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: Byggesag - BYG-2016-02120

ATT: Christian Aarup 

Sag nr BYG-2016-02120 

Vi er imod tilladelsen til byggeriet: 

1. Huset vil tage AL sol fravores hus om morgenen især i forår og efterårs perioden, dvs. at alger m.m får frit

spil og vi skal bruge mange kræfter på at holde fliser m.m. ren for dette.

2. Ejendomsmægleren mener at der vil være tale om en værdiforringelse af vort hus hvis der bygges som

tegningerne viser kontra traditionel saddeltag.

3.  Må man godt bygge i 7,5 mtr. Højde så tæt på skel? Mener at kan huske da vi byggede skulle vi holde en vis

højde som var væsentlig lavere end 7,5 mtr når man var de 2,5 fra skel.

4.  Mig, min kone og mine 3 selskaber er imod dette. ☺ Vi er alle blevet spurgt…

5.  Mener heller ikke at huset i sin helhed vil falde ind i de omkringliggende huse her på vejen.

Jeg kunne komme med flere argumenter men mener ikke det er nødvendigt, vi er ikke interesseret i at dette projekt 

bliver gennemført. 

MVH 

Henning Boelsmand 

chaa
Tekstboks
  Bemærkninger fra Vesteråsene 16 og 22
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Fra: Tina Runager Larsen <trunager@hotmail.com>

Sendt: 2. september 2016 20:35

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: BYG-2016-02120

Frederikshavn 2 september 2016 

Vedr. Sag BYG-2016-02120 

Jeg vil gerne gøre indsigelse vedr. Byggeri på Vesteråsene nr.24 

Min begrundelse er følgende: 

At der skal bygges i to plan på en grund midt i kvarteret, grunden er en hjørnegrund og husets 2 plans 

udforming vil tage udsigten fra omkringliggende og bagvedliggende grundejere. 

Mange i området har fået nej vedr. småjusteringer til deres byggeri, bla har flere fået nej til at hæve deres 

hus selvom det ikke generede nogen. 

Det var det regelsæt vi fik forlagt at skulle overholde. 

Med Venlig Hilsen 

Henrik Larsen 

Vesteråsene 18 

9900 Frederikshavn 

chaa_1
Tekstboks
  Bemærkninger fra Vesteråsene 18
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Fra: Tina Runager Larsen <trunager@hotmail.com>

Sendt: 2. september 2016 20:36

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: BYG-2016-02120

Frederikshavn 2 september 2016 

Vedr. Sag BYG-2016-02120 

Jeg vil gerne gøre indsigelse vedr. Byggeri på Vesteråsene nr.24 

Min begrundelse er følgende: 

At der skal bygges i to plan på en grund midt i kvarteret, grunden er en hjørnegrund og husets 2 plans 

udforming vil tage udsigten fra omkringliggende og bagvedliggende grundejere. 

Mange i området har fået nej vedr. småjusteringer til deres byggeri, bla har flere fået nej til at hæve deres 

hus selvom det ikke generede nogen. 

Det var det regelsæt vi fik forlagt at skulle overholde. 

Med Venlig Hilsen 

 Tina Runager Larsen 

Vesteråsene 18 

9900 Frederikshavn 
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Fra: Tina Runager Larsen <trunager@hotmail.com>

Sendt: 2. september 2016 20:38

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: Byg-2016-02120

Frederikshavn 2 september 2016 

Vedr. Sag BYG-2016-02120 

Jeg vil gerne gøre indsigelse vedr. Byggeri på Vesteråsene nr.24 

Min begrundelse er følgende: 

At der skal bygges i to plan på en grund midt i kvarteret, grunden er en hjørnegrund og husets 2 plans 

udforming vil tage udsigten fra omkringliggende og bagvedliggende grundejere. 

Mange i området har fået nej vedr. småjusteringer til deres byggeri, bla har flere fået nej til at hæve deres 

hus selvom det ikke generede nogen. 

Det var det regelsæt vi fik forlagt at skulle overholde. 

Med Venlig Hilsen 

Casper Runager Larsen 

Vesteråsene 18 

9900 Frederikshavn 
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Fra: Claus Thomsen <mail@claus-thomsen.dk>

Sendt: 7. september 2016 11:25

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: Bemærkninger til dispensation - BYG-2016-02120

Til Frederikshavn Kommune. 

Undertegnede vil hermed gøre indsigelse mod det fremsendte forslag om dispensation af lokalplanens 
bestemmelser om bebyggelsens omfang. 

Lokalplanens bestemmelser er lavet for sikre en sammenhæng mellem udsigt og muligheden for opføre 
attraktive boliger, hvilket bør fastholdes.  

Så sikres der også, at alle behandles ens. 

Der er mulighed for at opføre 2 plans huse i fuld størrelse på nogle grunde i zone 1, hvorfor man må forsøge 
at finde en grund i dette område, hvis det er denne form for hus der ønskes opført. 

Med venlig hilsen 
Claus Thomsen 
Vesteråsene 20 

chaa_2
Tekstboks
  Bemærkninger fra Vesteråsene 20



Til Plan og Miljø udvalget.                 5 sept. 2016 
 
 
Jeg vil gerne klage over, at jeg som genbo mod syd til Vesteråsene 24, 
ikke er blevet naboorienteret om dispensation til huset, der skal opføres på grunden. 
Jeg vil også klage over, at der bliver sagt, at jeg ikke vil blive hørt, selv om jeg laver indsigelser. 
Da jeg jo kan klage over ikke at blive orienteret. 
 
Jeg er den nabo, der bliver mest berørt af byggeriet , da det vil tage en stor del af min udsigt, 
da det ifølge tegningerne vil blive bygget en høj syd facade i min ”baghave” 
og ifølge lokal planen, må der kun bygges med sadeltag.  
 
 Desuden er der terrasse på garagen, hvilket  undre mig da andre beboer er blevet det nægtet. 
Terrassen er med til at forstærke den dominerende facade mod syd . 
 
Da jeg skulle bygge var det umuligt at få en dispensation så jeg kunne bygge plan med vejen, 
og huset er kun 3,5m højt. 
 
Jeg kan desuden ikke forstå at man giver dispensation, hvor der er en lokal plan. 
Da det vel er meningen at den skal over holdes, når den er lavet. 
 
Håber I vil tage min indvendelse mod byggeriet, med i overvejelsen af at  dispensationen. 
Jeg medsender 3 foto fra min terrasse , hvor at der  på det ene er  det nye hus ind manipuleret, 
 
     
 
 
 
BYG-2016-02120  
 
Venlig hilsen Lene Palm Larsen 
Vesteråsene 26   
9900 Frederikshavn 

chaa_3
Tekstboks
  Bemærkninger fra Vesteråsene 26









Fra: Tenna Madsen (TEM.DK) <tem@columbusglobal.com>

Sendt: 6. september 2016 08:05

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: Sagsnummer: BYG-2016-02120

Hej Christian 

Jeg syntes det er forkert at vi ikke bliver spurgt i høringen.  

Det er vores række huse  der bliver generet mest af et 2 plans hus. 

Vi er interesseret i et så lavt bygger i så muligt.  

Men dertil skal også siges, at åbner vi først op for at byggeri i 2 plan i vores 

Område, så vil fremadrettede byggeriet også blive i  2 plan. 

Jeg mener vi skal overholde reglerne, og flere i området har fået nej til at bygge i 2 plan. 

Grunden der nu er tale om ligger midt i kvarteret på Vesteråsene og er en hjørne grund. Derfor vil et 2 plans hus 

genere meget de omkringliggende huse.  

Der er flere i området der har fået nej til forskellige ønsker de kunne tænke sig at bygge. Bl.a. hæve huset til 

vejniveau. Hæve terrasse,  2 plan terrasse oven på carport m.v. 

Derfor er vores holdning på Vesteråsense 28 at der ikke skal bygges i 2 plan.  

Tenna Madsen 
Senior business Consultant 

Phone: +45 70 20 50 00, Mobile: +45 29 69 03 29 
E-mail: tem@columbusglobal.com 

chaa_4
Tekstboks
  Bemærkninger fra Vesteråsene 28
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Fra: Søren Strandby <fn293sstrandby@gmail.com>

Sendt: 6. september 2016 10:35

Til: Internetpost Teknisk forvaltning

Emne: byg-2016-02120

hej jeg blevet bekendt med at der er blevet søgt om at bygge i to plan på Vesteråsene jeg synes ikke det er 
rimeligt at vi ikke bliver hørt da det vil tage rigtig meget af vores udsigt og hvorfor forholder i jer ikke til de 
regler i selv har været med til at lave ?          Jeg håber at høre fra jer      Ps rigtig mange har fået nej til at 
bygge i to plan 
.       

 Mvh Søren Strandby Vesteråsene 30 

chaa_5
Tekstboks
  Bemærkninger fra Vesteråsene 30
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Vedr. SAG NR. BYG-2016-02120 
 
Kære Frederikshavn kommune. 
 
Efter omhyggeligt at have læst de indsigelser der er mod vores kommende bygge projekt 
har vi følgende begrundelse for, hvorfor vi mener projektet stadig skal godkendes og 
opføres. Se bilag for kommentar til de enkelte indsigelser. 
 
Vi har under udførelse af tegningerne til projektet hele tiden haft i tankerne at projektet 
skal være til mindst mulig gene for de andre beboer, hvorfor vi hele tiden har haft det 
som et krav at højden på bebyggelsen ikke skal overstige det maksimale tilladte, hvilket 
det heller ikke gør. Det er tværtimod væsentligt lavere. Det vil dermed tage en mindre del 
af udsigten for de andre beboer end, hvis der blev bygget i et enkelt plan i maksimal 
højde som er væsentlig højere end det nuværende. Det skal dog understreges, at såfremt 
dette projekt ikke bliver godkendt vil vores plan B ikke gøre huset lavere men dog 
undlade de to plan, som lokalplanen foreskriver, hvilket vil give samme resultat for de 
beboere som på nuværende tidspunkt har hus i området. 
At bebyggelsen er i to plan vil ikke have gene for de andre beboer idet denne udformning 
kun vil være synlig indendørs og ikke have udsyn til naboer. Der er i projektet ikke tale 
om to plan i hele huset, men derimod kun på mindre dele, hvilket fremgår af fremviste 
tegninger. 
 
Der er bygget i mange forskellige udformninger i området, hvorfor dette projekt ikke vil 
skille sig markant ud og ødelægge det generelle billede af området. Vi har noteret der på 
nuværende tidspunkt findes flere huse i området med samme udformning. 
 
Huset skal være privat hjemmebase for en ung familie der skal drive selvstændig 
forretning i byen som har fastlagte planer for en større udvidelse der kan skabe drift og 
arbejdspladser i byen.  
Denne del vil kræve en god hjemmelig base som dette hus der er familiens drømmehus 
der til trods for lokalplanen skal bygges i et moderne element der vil give en grøn 
kommune og har lav energi i højsæde. 
 
Det skal understeges at grunden er købt i det henseende at, der står på forsiden af 
lokalplanen at der er tale om udsigts grunde, men udsigten vil være markant bedre ved 
udførelse af et hus i to plan.  
Da der er tale om et område med relativ tæt bebyggelse må det forventes at nogle huse 
vil blive påvirket i mindre omfang med udsigten, hvilket vi også er indforstået med for 
den grund som er placeret foran vores der kan tage større dele af vores udsigt selvom vi 
bygger den type hus som der er hensigten. Dette er vi fuldt ud indforstået med og vil vi 
ikke stille os imod når den tid kommer. 
 
Vi håber der vil blive kigget grundigt på sagen og set realistisk på huset ikke er til gene 
for andre og ser frem til en positiv afgørelse, hvor indsigelserne vil blive behandlet ud fra 
det konstruktive og ikke ud fra tidligere afslag som ikke er fuld ud gennemført og derfor 
ikke relevante for denne sag. Vi ved der tidligere er givet forskellige dispensationer fra en 
oprindelig lokalplan, hvilket vi håber kommunen vil gøre igen. 
 
De bedste hilsner 
Louise og Daniel. 
 



Bilag: 
 
Vesteråsene 30 – Søren Strandby 
 
Først og fremmest er denne adresse ikke en del af den oprindelige høring da kommunen 
mente afstanden var så stor, at de ikke vil blive påvirket. Det er kan hermed noteres at 
denne grund ligger i et niveau der er højre end den maksimale tilladte byggehøjde på 
vores grund, hvorfor det må formodes at deres udsigt ikke vil blive påvirket væsentligt. 
Ud fra oversigten over grundene i området kan det konstateres at den eneste udsigt som 
vil blive forringet i dette tilfælde er mod børnehaven. Vores hus vil til deres positive 
fordel formindske støjniveauet fra børnehaven.  
 
Vesteråsene 28 – Tenna Madsen 
 
Igen her gør den samme begrundelse sig gældende idet denne beboer ikke er en del af 
den oprindelige høring, hvorfor deres begrundelse må have mindre indflydelse med 
mindre de har en begrundelse der direkte vil påvirke dem. Tenna begrunder at hun ser 
vores byggeri så lavt som muligt, hvilket vil være svært at imødekomme, da man i 
lokalplanen har en regel for maksimal byggehøjde som vi holder os væsentligt under. 
Derfor imødekommer vi denne indsigelse med at bygge lavest muligt. 
Vi vil igen her pointere at deres grund ligger højere end den maksimale tilladte 
byggehøjde på vores grund, hvorfor udsigten vil blive påvirket minimalt. 
 
Vesteråsene 26 – Lene Palm Larsen 
 
Lene er igen her ikke en del af den oprindelige høring, hvorfor vi igen her mener hendes 
indsigelse ikke vil have væsentlig relevans for bygge projektet.  
Det må forventes at beboerne i området er indforstået med at der på sigt vil blive bygget 
flere huse i området som i et eller andet omfang vil blive påvirket beboerne minimalt, idet 
huse fylder mere end en tom grund. 
Lene begrunder sin indsigelse i der kun må opføres huse med sadeltag, hvilket ikke er 
korrekt ifølge lokalplanen punkt 5 stk. 1, hvor der står husene gerne må bygges med 
fladt tag. Derfor må man mene denne indsigelse ikke har en vægtende relevans for 
sagen. 
Vi vil igen her i Lenes sag pointere at deres grund ligger højere end den maksimale 
tilladte byggehøjde på vores grund, hvorfor udsigten vil blive påvirket minimalt. 
Lene understreger at lokalplanen er til for at blive overholdt til trods for hun selv har søgt 
om ændring og dispensation i forbindelse med sit eget byggeprojekt, hvorfor denne 
holdning ikke er grundlægende for det generelle billede. 
Lene mener vores hus projekt vil ligge i hendes baghave, hvilket må anses for en 
overdrivelse idet der imellem begge grunde er et relativt stort friareal der er fredet for 
bebyggelse. Det antages der er min. 100 meter fra Lenes have til skællet på vores grund. 
 
 
Vesteråsene 20 – Claus Thomsen 
 
Claus indsigelse retter sig mod den generelle lokalplan som han ønsker overholdt til 
trods for vores byggeprojekt kun vil blive synligt fra Claus bolig i et meget begrænset 
omfang, hvilket indsigelsen heller ikke begrunder sig i.  



Dispensationen vi søger handler om en enkelt afvigelse fra lokalplanen, hvilket vi er klar 
over og forstår derfor godt den generelle bemærkning, men vi vil igen pointere at 
projektet er udformet således det ligger til mindst muligt gene for de andre beboer. 
 
 
Vesteråsene 18 – Casper Runager Larsen, Tina Runager Larsen og Henrik Larsen 
 
Fra denne adresse er der kommet 3 fuldstændig identiske indsigelser fra hver i 
husstanden, hvilket må anses for en enkelt indsigelse og ikke 3. 
Denne indsigelse er givet som begrundelse for andre beboer i kvarteret og ikke de tre 
ovennævnte, da de i indsigelsen ligger vægt på påvirkningen for de bagved liggende huse 
og ikke deres egen adresse.  
Igen her ligges der vægt på der ikke tidligere er givet dispensation, hvilket vi er klar over 
men som kommunen har fremlagt det for os er de tidligere ansøgninger ikke behandlet 
af kommunen, da sagerne er opgivet før kommunens afgørelse. Derfor kan det antages at 
de manglende dispensationer ligger til grund for beboerne ikke kan tilgodese deres 
naboer de ønsker de selv har. 
 
Vesteråsene 16 og 22 – Henning Boelsmand 
 
På de to grunde som Henning repræsentere er det nuværende faktum at kun den ene 
grund er bebygget som er nabogrunden til vores projekt. Den anden grund er ubebygget 
og ligger foran vores grund og vil derfor på ingen måde blive påvirket med udsigten. Det 
kan herimod siges, at denne grund kan ligge til gene for vores udsigt, hvilket vi er 
indforstået med og ikke har nogle indsigelser imod. 
Det første punkt som Henning påpeger i sin indsigelse er, at vores hus projekt vil tage 
sollys fra Hennings hus, hvilket er fuldstændig korrekt, men det er derimod en stort set 
umulig indsigelse at imødekomme da et enkeltplans hus i maksimal byggehøjde vil tage 
den samme og endda mere sollys fra Hennings hus. Udfordringen med alger på grunden 
vil være samme udfordring for os, hvorfor vi er meget imødekommende overfor en fælles 
behandling af alger på begge grunde, såfremt det bliver et tilfælde at algerne vil formere 
sig mere end forventeligt. 
Henning påpeger at grundet vores valg om, at bygge et hus med fladt tag vil værdien på 
Hennings eget hus falde fremfor, hvis vi anvendte traditionelt sadeltag. Denne 
begrundelse vil vi mene kræver en skriftlig dokumentation fra to uafhængige mæglere 
der kan bekræfte dette. Ydermere vil vi igen her henvise til lokalplanen punkt 5 stk. 1, 
hvor der står husene gerne må bygges med fladt tag.  
Det tredje punkt Henning har i sin indsigelse er mere et spørgsmål til kommunen end en 
egentlig indsigelse, da han spørger ind til byggehøjder. I henhold til lokalplanen kan vi 
intet se om det ikke er tilladt, tværtimod er vores bygge projekt lavere end det maksimale 
tilladte og der findes på denne grund ikke noget byggefelt. Hennings spørgsmål burde 
være ret simpelt for kommunen at svare på ud fra lokalplanen og her behøves ingen 
yderligere dispensation, da reglerne er overholdt. 
Henning påpeger i sin indsigelse at den naturligvis er på vegne af hele husstanden, 
hvilket er forståeligt men dog kun bør gælde for en enkelt indsigelse. Ydermere nævnes 
Hennings tre selskaber som også er en del af høringen. Da der er tale om samme 
personen på samme adresse bør dette igen tælle for en enkelt indsigelse for hele 
husstanden.  
Vi kan informere om vi får to selskaber i kommunen som er åbne overfor et evt. 
samarbejde med områdets virksomheder og sågar være en mulig arbejdsplads for dem 



som har interesse i den type branche. Det ene selskab får adresse på Vesteråsene 24 og 
har naturligvis ingen indsigelser.   
Hennings sidste begrundelse er huset ikke vil passe ind i området hvilket kan diskuteres 
da man på nuværende tidspunkt kan finde flere huse i samme stil og nogle enkelte i helt 
andre udformninger som er vidt forskellige fra det typehus som Henning har valgt. Vi 
mener der skal være plads til alles smag i området, hvilket man kan se på de nuværende 
huse også har været beboernes holdning indtil nu.  
Vægtningen af det sidste punkt vil formentlig være lav for kommunen da der er tale om 
smag og behag og. Ifølge punkt 5 i lokalplanen findes der ingen punkter som benægter 
den type hus som vi vil opføre.  
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Sag nr.: GEO-2016-01162 

 

 

Bilag: Godkendelse af takster 2016 / 2017 for private, almene vandværker (ekskl. moms) samt takster fra 2014 og 2015 
 

  

Vandværk m3-pris 
Fast afgift/ 

måler-leje 

Tilslutningsafgift 

  

Parcel-/ 

rækkehus 
Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus 

Dybvad 

2016 

2017 

2015 

2014 

5,75/4,75
1 

5,75/4,75
1 

5,00/4,00 

5,00/4,00 

900 

900 

900 

900 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

9.000 

9.000 

9.000 

9.000 

- 

- 

- 

- 

Præstbro 

2016 

2017 

2015 

2014 

 

5,50/4,75
2 

5,50/4,75
2 

5,00/4,25 

5,00/4,25
 

 

600/75 

600/75 

600/75 

600/75 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

22.000 

22.000 

22.000 

22.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

Ravnshøj 

2016 

2017 

2015 

2014 

5,00 

- 

5,00 

5,00 

600 

- 

600 

600 

13.000 

- 

13.000 

13.000 

 

13.000/6.500
3 

- 

13.000/6.500 

13.000/6.500
 

 

 

13.000
5 

- 

13.000 

13.000
 

 

- 

13.000 

- 

13.000 

13.000 

Rugtved Fælled 
2016 

2017 

2015 

2014 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

 

1.000/200
 

1.000/200 

1.000/200 

1.000/200 

 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

- 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

13.150 

13.150 

13.150 

13.150 

- 

- 

 

 



 

Vandværk m3-pris 
Fast afgift/ 

måler-leje 

Tilslutningsafgift 

  

Parcel-/ 

rækkehus 
Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus      

Thorshøj 
2016 

2017 

2015 

2014 

6,00 

7,00 

6,00 

6,00 

300 

300 

300 

300 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

- 

- 

Toftelund 

2016 

2017 

2015 

2014 

6,50/5,75
2
 

6,50/5,75
2 

6,00/5,25 

6,00/5,25 

450/300
 

450/400 

400/200 

400/200 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

- - 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

Skærum 

2016 

2017  

2015 

2014 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

800 

800 

800 

800 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

- 

- 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

- 

- 

Try 

2016 

2017 

2015 

2014 

5,00 

5,25 

4,75 

4,00 

615 

635 

596 

555 

- - 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

- 

- 

Understed 

2016 

2017 

2015 

2014  

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

500 

500 

500 

500 

8.737 

8.737 

8.737 

8.737 

6.737 

6.737 

6.737 

6.737 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

- 

- 

Østervrå 

2016 

2017 

2015 

2014 

7,50 

- 

5,00 

5,00 

300 

- 

240 

240 

10.000
6 

- 

8.000 

8.000 

10.000/7.500
3 

- 

8.000/6.000 

8.000/6.000 

27.500 

- 

22.000 

22.000 

27.500 

- 

22.000 

22.000 

- 

- 



Aalbæk 

2016 

2017 

2015 

2014 

6,80 

- 

6,75 

6,70 

815/1.075/1.610
4 

- 

810/1.070/1.600 

800/1.050/1.570
 

15.990 

- 

15.920 

15.740 

- 

20.220 

- 

20.120 

19.840 

- 

18.415 

- 

18.330 

18.080 

 
1
 Op til 2.000 m

3
/over 2.000 m

3
 

2
 Op til 1.000 m

3
/over 1.000 m

3
 

3
 2. og følgende lejligheder 

4
 Helårsejendomme/sommerhuse/målergruppe 05-07 (større målere til campingplads, skole m.m.) 

5
Mindre erhverv (maks. 40 mm PEL og maks. forbrug 1000 m

3
) 

6
Østervrå by og industriområde 
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25. maj 2016    

Sag nr.: GEO-2016-01162 
 
 
 
Bilag: Likvide midler samt CTM’s vurdering af takster for 2016 / 2017 for private, almene vandværker  
 
CTM vurderer, om der for alle de almene vandværker er sammenhæng mellem indtægter, formue og planlagte og 

forventede udgifter samt vandværkets stand og drift (hvile i sig selv princippet). Vurderingen er sket ved hjælp at de 

fremsendte regnskaber og budgetter samt CTM’s kendskab til det enkelte vandværk. 

 
 
Vandværk Likvide midler 

pr. 31/12 2015 i 
kr. 

Bemærkning 

Dybvad 306.554 Takststigning på grund af øgede udgifter til driften samt reparation af 
ledningsnet. Der er et fald af de likvide midler fra 2014 til 2015 med 
331.775 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Ingen bemærkning 
til takstreguleringen. 

Præstbro 381.582 Takststigning på grund af øgede udgifter til driften. De likvide midler 
er fra 2014 til 2015 faldet med 372.172 kr. Vandværket vurderes at 
være veldrevet. Ingen bemærkning til takstreguleringen. 

Ravnshøj 386.950 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 steget med 
90.533 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Ingen 
bemærkninger til taksterne. 

Rugtved Fælled 93.533 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 steget med 
79.662 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen 
bemærkninger til taksterne. 

Thorshøj 232.603 Ingen takststigning i 2016; men takststigning i 2017 på grund af øgede 
udgifter til driften. De likvide midler er fra 2014 til 2015 faldet med 
92.962 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Ingen bemærkning 
til takstreguleringen. 

Toftelund 161.428 Takststigning på grund af øgede udgifter til driften. De likvide midler 
er fra 2014 til 2015 faldet med 8.606 kr. Vandværket vurderes at være 
veldrevet. Der er ingen bemærkning til takstreguleringen. 

Skærum 108.053 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 steget med 
35.405 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen 
bemærkninger til taksterne. 

Try 32.519 Takststigning i 2016 og 2017 på grund af øgede udgifter til driften. De 
likvide midler er fra 2014 til 2015 faldet med 4.347 kr. Vandværket 
vurderes at være veldrevet. Der er ingen bemærkning til 
takstreguleringen. 

Understed 388.301 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 øget med 
122.301 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen 
bemærkninger til takstern.   

Østervrå 1.097.702 Takststigning på grund af øgede drifts- og anlægsomkostninger. Der er 
bl.a. etableret ny kildeplads. De likvide midler er fra 2014 til 2015 
faldet med 95.298 kr.  

Ålbæk 772.575 Mindre takststigning på baggrund af almindelig pristalsregulering. De 
likvide midler er fra 2014 til 2015 faldet med 419.497 kr. 
Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen bemærkning til 
takstreguleringen. 
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Tillæg nr. 6 til  
Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 
Frederikshavn Kommune  

 

- Separering af Sneppevej og en del af Søndergade i 
Frederikshavn 

- Separering af område ved Danmarksgade i Frederikshavn  
- Nyt planlagt kloakopland ved Industrivej i Vangen 

Forslag – oktober 2016 
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 FORORD 
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 6 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af Sneppevej og en del af Søndergade i Frederikshavn, 
separering af et område ved Danmarksgade i Frederikshavn samt inddragelse af et nyt 
planlagt kloakopland ved Industrivej i Vangen. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for de to afgrænsede områder i 
Frederikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssy-
stem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). 
Regnvandet fra det separatkloakerede område ved Sneppevej udledes til et eksisterende 
regnvandsudløb ved Søsportshavnen, mens regnvandet fra området ved Danmarksgade 
udledes til et eksisterende regnvandsudløb i Frederikshavn havn ved Toldbod Kaj. 

Med tillægget inddrages tillige et nyt planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Det om-
fatter et planlagt separatkloakeret område ved Industrivej i Vangen, som iht. den gæl-
dende lokalplan kan udnyttes til erhvervsområde. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer og vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af lovens 
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. 

 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 
 
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevands-
plan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring. 

Spildevandsplantillæg nr. 6 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. 

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager 
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan til-
lægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederiks-
havn Kommune. 

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse. 

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbe-
skyttelseslovens § 32 stk. 4.  

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
På Sneppevej og en del af Søndergade samt i området omkring Danmarksgade i Frede-
rikshavn by ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune at forny kloak-
systemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det ek-
sisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.: 

• I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.  

• Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 
udledningen af forurenende stoffer reduceres betragteligt, herunder næringsstof-
fer, organisk stof, bakterier og virus.  

• Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spilde-
vand i separate systemer.  

• Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdi-
mensioneres i forhold til en forøget regnintensitet.  

• Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en for-
bedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemika-
lieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. 

Ved Industrivej i Vangen inddrages et nyt areal til erhvervsområde i forbindelse med lo-
kalplanlægning. Arealet inddrages med dette tillæg ligeledes i spildevandsplanen, hvor 
det udlægges til et planlagt separatkloakeret område. 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 
 

2.1 LOVGIVNING

Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelses-
lovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4”. 

Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, 
skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende  
spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.  

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,  
bekendtgørelser, vejledninger og planer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 2012-
2016 for Frederikshavn Kommune.  

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). 

o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010  
(Betalingsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015 

o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 726 af 1. juni 
2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
VEJ nr. 11058 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001. 

o Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr. 9339 af 12. marts 2009. 

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006. 

Planer: 

o Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. År 2011, rev. 2014. 

o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
 

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører  
spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kom-
munalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunal-
bestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbe-
skyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når 
afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et 
spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte 
spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning 
frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 12. 

o Inden for et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Vand fra om-
fangsdræn omkring bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssy-
stemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spilde-
vandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljø-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og 
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændrin-
ger ved tilsluttede anlæg. 

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfor-
dres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og 
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.  

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssyste-
met, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede 
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af 
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af 
spildevandet i området. 
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 
 

Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og 
regional planlægning på området. 

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

De planlagte projekter berører ikke områder, som er omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttel-
se eller fredning. 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. 
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, 
at tillægget er i overensstemmelse med disse. 

4.4 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med 
EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en ”god 
tilstand” i vandområder med udgangen af 2015. 

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilladelser 
til udledning af overfladevand på de aktuelle lokaliteter. 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får 
et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbe-
givenheder. 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes 
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i 
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 

De nye regnvandssystemer i begge separeringsområder vil blive etableret med særlige foranstalt-
ninger til klimasikring. Foranstaltningerne består i, at regnvandssystemet opdimensioneres i forhold 
til en forøget regnintensitet. 
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5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
 

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spilde-
vand og regnvand i områderne. 
 

5.1 KLOAKERINGSPRINCIP IHT. SPILDEVANDSPLAN 2012-20 16 

 

Sneppevej: 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Sneppevej og en del af Søndergade omfattet af kloakopland 
FC09, som vist i nedenstående tegning. Kloaksystemet er etableret som fælleskloak, hvor 
regn- og spildevand afledes i samme system.  

 

I bilag 1a ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for kloakopland FC09. 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 
 
 

11 
 

Området ved Danmarksgade: 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Danmarksgade (mellem Jernbanegade og Havnegade), 
Thomas Bergs Gade, Parallelvej 1-13 (baggårde) og Voldgade omfattet af kloakoplandene 
FD13, FD14, FD18 og FG06, som vist med stiplet linje i nedenstående tegning. Kloaksyste-
met er etableret som fælleskloak, hvor regn- og spildevand afledes i samme system. 

 

I bilag 1b ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for de kloakoplande, som berøres af se-
pareringen af disse veje. 

Industrivej: 

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen 2012-2016 
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5.2 ÆNDRINGER I KLOAKERINGSPRINCIP SOM FØLGE AF NÆR VÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloak-
oplande. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de 
afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

Sneppevej: 

Kloakeringsprincippet for kloakopland FC09 ændres til separatkloak. 

 

I bilag 1a ses de nye data for det kloakopland, som berøres af separeringen på Sneppevej. 
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Området ved Danmarksgade: 

Kloakeringsprincippet for kloakoplandene FD45 og FD46 ændres til separatkloak. 

 

I bilag 1b ses de nye data for de kloakoplande, som berøres af separeringen af området ved 
Danmarksgade. 
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Industrivej 

Det planlagte erhvervsområde optages i spildevandsplanen som kloakopland HB24. Kloak-
oplandet bliver et planlagt separatkloakeret kloakopland. 

 

I bilag 1c ses de nye data for det kloakopland, som berøres af ændringerne ved Industrivej. 

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

Sneppevej: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandet FC09 via over-
løbsbygværket 801051O (på Søndergade) til Frederikshavn Renseanlæg.  

Overløbet fra overløbsbygværket udledes via Båder Bæk, som på strækningen er et kloakan-
læg, til udløbsnr. FC09FU01 med udløb i Kattegat nord for Søsportshavnen. 

Område ved Danmarksgade: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene ved Dan-
marksgade via overløbsbygværkerne 635021O ved Havnepladsen 24, 953002O ved Told-
bodbassin og 621085O ved Hedemarksgade 16 til Frederikshavn Renseanlæg. 

Overløbene fra overløbsbygværkerne udledes til Frederikshavn Havn ved hhv. udløb nr. 
FG06FU01, FD17FU01 og FD08FU01.  

Industrivej: 

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen 2012-2016 
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ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i områderne. 

I de nye separatkloakerede områder tilsluttes følgende til det nye regnvandssystem: tagvand 
fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grunde, evt. drænvand fra om-
fangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i området. 

For at reducere sandmængderne i systemet vil der blive etablereret sandfangsbrønde på 
regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarea-
ler med sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer 
således et sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer. 

I de følgende afsnit er de konkrete ændringer beskrevet, og de udledte vand- og stofmæng-
der er beregnet i overensstemmelse med beregningsforudsætningerne i Spildevandsplan 
2012-2016. Beregningerne skal betragtes som gennemsnitsværdier og vil være behæftet 
med en vis usikkerhed, da der anvendes gennemsnitsværdier for årsnedbør og stofkoncen-
trationer. Der er anvendt følgende beregningsforudsætninger: 

Årsmiddelnedbør:   640 mm/år 

Initialtab:   150 mm/år 

Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8 

Stofkoncentrationer i separat regnvand: 5 mg BOD/l, 2 mg total-N/l, 0,5 mg total-P/l 

Stofkoncentrationer i aflastet fællesvand: 25 mg BOD/l, 10 mg total-N/l, 2,5 mg total-P/l 

Stofkoncentration i renset spildevand ifm. regn: 15 mg BOD/l, 8 mg total-N/l, 1,5 mg total-P/l  

Sneppevej: 

Regnvandet fra opland FC09 ledes fremadrettet uden om overløbsbygværk 801051O på 
Søndergade og tilsluttes i stedet overløbsledningen fra bygværket. Regnvandet ledes herfra 
via Båder Bæk til det eksisterende separate regnvandsudløb FC13RU01 med udløb i Katte-
gat nord for Søsportshavnen. 

Der er givet tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven den 24. februar 2016 til forøget udledning af 
tag- og overfladvand til regnvandsudløb FC13RU01. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilla-
delse. 

De udledte vand- og stofmængder fra de berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 
samt efter vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabeller.  

Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FC09FU01 1 65 2 1 0,2 

Kattegat FC13RU01  120.709 429 114 35,8 

Sum i alt    431 115 36,0 
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Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FC09FU01 1 65 2 1 0,2 

Kattegat FC13RU01  122.497 440 117 36,7 

Kattegat Reduktion af 
udledningen via 
renseanlæg 

 -1.430 - 22 - 12 - 2,2 

Sum i alt    420 106 34,7 
 
Forskel i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

431 420 -11 -3 

Total-N 
(kg/år) 

115 106 -9 -8 

Total-P 
(kg/år) 

36,0 34,7 -1,3 -4 

 
Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 
3-8%. Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 

I bilag 2a ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af projektet på Sneppe-
vej og del af Søndergade. 

 

Område ved Danmarksgade: 

Regnvandet fra oplandene FD45, FD46 og FD19 ledes fremadrettet til det eksisterende se-
parate regnvandsudløb FD16RU01 med udløb i Frederikshavn Havn ved Toldbod Kaj. 

Der er givet tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven den 19. april 2012 til udledning af tag- og 
overfladvand til regnvandsudløb FD16RU01. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilla-
delse. 

De udledte stofmængder fra de berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 samt efter 
vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabeller. 

 
Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 

Recipient Udløb Aflast-
ninger 

(antal/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FD08FU01 3 11.106 60 21 5,2 

Kattegat FD16RU01  44.659 268 89 22,3 

Kattegat FD17FU01 28 6.804 41 14 3,4 

Kattegat FG06FU01 11 17.653 400 159 39,8 

Sum i alt  42 80.222 769 283 70,7 
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Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FD08FU01 3 10.362 56 20 4,9 

Kattegat FD16RU01  57.958 290 116 29,0 

Kattegat FD17FU01 9 2.068 12 4 1,0 

Kattegat FG06FU01 11 17.653 400 159 39,8 
Kattegat Reduktion af 

udledningen via 
renseanlæg 

 -7.819 -117 -63 -11,7 

Sum i alt  23  641 236 63 
 
Forskel i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

769 641 128 17 

Total-N 
(kg/år) 

283 236 47 17 

Total-P 
(kg/år) 

70,7 63 7,7 11 

 
Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 
11-17%. Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 

I bilag 2b ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af projektet i området 
ved Danmarksgade. 

Industrivej  

Regnvandet fra område HB24 ledes til det eksisterende regnvandsudløb HB02RU01 med udløb i 
Haldbjerggrøften.  

Der er givet tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven den 11. februar 1992 til udledning af tag- og over-
fladvand til regnvandsudløb HB02RU01. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilladelse. 

De udledte vand- og stofmængder fra det berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 samt ef-
ter vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabeller. 

Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Haldbjerg-
grøften 

HB02RU01 0 26.326 129 40 10,7 
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Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Haldbjerg-
grøften 

HB02RU01 0 29.340 147 46 12,2 

 
Forskel i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

129 147 +18 14 

Total-N 
(kg/år) 

40 46 +6 14 

Total-P 
(kg/år) 

10,7 12,2 +1,5 14 

 
Af tabellen ses, at der sker en forøgelse i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 14%. 
I bilag 2c ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres. 
 

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

 

Sneppevej 

I forbindelse med realiseringen af projektet skal der etableres nye regn- og spildevandsledninger 
med tilhørende stik til de enkelte ejendomme.  

Område ved Danmarksgade 

I forbindelse med realiseringen af projektet skal der etableres nye regn- og spildevandsledninger 
med tilhørende stik til de enkelte ejendomme. Desuden etableres en ny midlertidig pumpestation til 
spildevand. Pumpestationen fjernes, når der er etableret nyt separat kloaksystem i Danmarksgade. 

Industrivej 

Der skal ikke etableres nye spildevandstekniske anlæg i forbindelse med inddragelsen af det nye 
opland. Arealet forventes alene udnyttet til udvidelse af de eksisterende erhvervsgrunde i området 
hvor der allerede er etableret ledningsanlæg.  
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6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
 

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer. 

I nærværende projekter vil der dog blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på 
private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de 
private arealer. 

Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe at disse rådighedsindskrænkninger eller er-
hvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn 
Forsyning A/S. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de 
nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne og arealerne via ekspropriation. 

Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, 
når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom for-
ventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 8. 

Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov 
nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5. 

Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens ud-
løb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., § 49, 
stk. 4. 

Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer m.v., pålægges servitutter samt ske 
erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v. 

Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgen-
de forhold for den berørte ejendom: 

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

Sneppevej 

I bilag 3a fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved se-
pareringen.  

Område ved Danmarksgade 

I bilag 3b fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved se-
pareringen  

Industrivej 

Der skal ikke etableres ledningsanlæg som følge af tillægget.
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 
Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

Sneppevej: 

• Etablering af nyt separatsystem i Sneppevej og del af Søndergade - udføres år 2016. 

 

Området ved Danmarksgade: 

• Etablering af nyt separatsystem i Thomas Bergs Gade og Parallelvej 1-13 (baggårde) – ud-
føres år 2016 

• Etablering af nyt separatsystem i Danmarksgade (mellem Jernbanegade og Havnegade) – 
forventes udført i år 2019 

 

Industrivej: 

• Der udføres ingen anlægsarbejder. Arealet kan løbende udnyttes til udvidelse af eksiste-
rende erhvervsområde. 

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private 
lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. 

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1a: Oplandsskemaer, Sneppevej  

Spildevandsplan 2012-2016  

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data stammer fra 
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FC09 1,3 0,35 Fælles 78 1929 5 121 119 2.440 83 4.490 FC09FU01  

 

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FC09 1,3 0,35 Separat 78 1929 5 121 5 103 83 2.153 FC13RU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 1b: Oplandsskemaer, Område ved Danmarksgade  

Spildevandsplan 2012-2016  

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data stammer fra 
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FD19 1,9 0,7 Separat 98 2.426 820 1.804 119 5.034 180 9.264 FD08FU01  
FD13 3,7 0,70 Fælles 410 9.046 575 13,205 119 26.479 985 48.730 FD08FU01  
FD14 3,1 0,70 Fælles 185 4.091 180 3.887 119 9.494 365 17.472 FD08FU01  
FD18 2,1 0,55 Fælles 135 2.933 5 64 119 3.566 140 6.563 FD17FU01  
FG06 1,2 0,65 Fælles 140 3.047 25 538 119 4.266 165 7.851 FG06FU01  

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FD19 1,9 0,7 Separat 98 2.426 820 1.804 119 5.034 180 9.264 FD16RU01  
FD13 3,3 0,70 Fælles 366 9.046 575 13.205 101 22.428 941 44.679 FD08FU01  
FD14 1,7 0,70 Fælles 75 1.790 145 3.114 103 5.072 220 9.976 FD08FU01  
FD18 0,9 0,55 Fælles 0 10 0 0 119 12 0 22 FD17FU01  
FD45 1,5 0,55 Separat 128 3.161 3 64 5 161 131 3.386 FD16RU01  
FD46 1,8 0,70 Separat 95 2.301 35 773 5 154 130 3.228 FD16RU01  
FG06 1,0 0,65 Fælles 114 2.809 24 538 119 3.983 138 7.330 FG06FU01  

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 1c: Oplandsskemaer, Industrivej  

 

Spildevandsplan 2012-2016  

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data stammer fra 
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
HB24              

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
HB24 1,5 0,5 Separat 0 0 77 1925 5 96 77 2.021 HB02RU01  

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 2a: Udløbsskemaer, Sneppevej  

Af dette bilag fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg 

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (Plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
FC09FU01 OV   S+P FC09, FC10 

FC12, 
FF08, 
FG23, 
FG24 

14,9 4,0 1.900 1,2 1 65 2 1 0,2 

FC13RU01 SR B 9800 S+P FC01,FC02 
FF01, FC13 
FE02, FE06 
FF04, FF05 
FF12,FC03 
FC04, FD25 

72,7 24,6 0 0 0 120.709 429 114 35,8 

Sum           120.774 431 115 36,0 
 

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
FC09FU01 OV   S+P FC10, FC12 

FF08, FG23 
FG24 

13,4 3,6 1.900 1,1 1 65 2 1 0,2 

FC13RU01 SR B 9800 S+P FC09, FF01 
FC13, FE02 
FE06, FF04 
FF05, FF12 
FC01, FC02 
FC03, FC04 

FD25 

74,0 25,0 0 0 0 122.497 440 117 36,7 

Sum           122.562 442 118 36,9 
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BILAG 2b: Udløbsskemaer, Område ved Danmarksgade  

Af dette bilag fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg 

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Area
l 

Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
FD08FU01 OV B 750 S+P FD03, FD04, 

FD05, FD06, 
FD07, FD08, 
FD11, FD13, 
FD14, FD22, 
FD23, FD24, 
FL09, FD12, 

FD44 

39,0 14,9 125 6,0 3 11.106 60 21 5,2 

FD16RU01 SR   P FD28, FD26, 
FD34, FD35, 
FD36, FD37, 
FD38, FD33, 

FD16 

24,3 9,1    44.659 268 89 22,3 

FD17FU01 OV   S+P FD17, FD18, 
FD19 

4,5 2,3 480 0,5 28 6.804 41 14 3,4 

FG06FU01 OV 
 

  S+P FG09, FG13, 
FG05, FG06, 
FG07, FG08, 
FG14, FG15, 
FG16, FG12, 
FG04, FG25, 

FG26 

38,9 14,7 420 5,8 11 17.653 400 159 39,8 

Sum          42 80.222 769 283 70,7 
 



Nærværende spildevandsplantillæg 

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
               
FD08FU01 OV B 750 S+P FD03, FD04, 

FD05, FD06, 
FD07, FD08, 
FD11, FD13, 
FD14, FD22, 
FD23, FD24, 
FL09, FD12, 

FD44 

37,2 13,9 125 5,6 3 10.362 56 20 4,9 

FD16RU01 SR   S+P FD28, FD26, 
FD34, FD35, 
FD36, FD37, 
FD38, FD33, 
FD46, FD16, 
FD45, FD19 

29,4 11,8    57.958 290 116 29,0 

FD17FU01 OV   S+P FD17, FD18  1,3 0,7   9 2.068 12 4 1,0 
FG06FU01 OV 

 
  S+P FG09, FG13, 

FG05, FG06, 
FG07, FG08, 
FG14, FG15, 
FG16, FG12, 
FG04, FG25, 

FG26 

38,7 14,6 420 5,8 11 17.653 400 159 39,8 

Sum          23 88.041 758 299 74,7 
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BILAG 2c: Udløbsskemaer, Industrivej  

Af dette bilag fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg 

Spildevandsplan 2012-2016  

Haldbjerggrøften (plan før nyt tillæg) 
 

Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  
Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 

areal 
Qa Qt+i  Over-

løb 
Vand-

mængde  
BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
HB02RU01 SR B 490 S+P HB02,HB16 12,0 5,4 0 0 0 26.326 129 40 10,7 
Sum           26.326 129 40 10,7 

 
 

Nærværende spildevandsplantillæg 

Haldbjerggrøften 
 

Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  
Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 

areal 
Qa Qt+i  Over-

løb 
Vand-

mængde  
BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
HB02RU01 SR B 490 S+P HB02,HB16 

HB24 
13,6 6,0 0 0 0 29.340 147 46 12,2 

Sum           29.340 147 46 12,2 
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BILAG 3a: Berørte matrikler - Sneppevej 

Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de 
spildevandstekniske anlæg på Sneppevej, som er beskrevet i tillæg 6 til Spildevandsplan 2012-
2016. 

Matrikler, der kan blive pålagt en servitut om offentligt kloakanlæg: 

Ejerlav  Matrikel nr.  
Frederikshavn Bygrunde 341c 
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BILAG 3b: Berørte matrikler – område ved Danmarksga de 

Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de 
spildevandstekniske anlæg i området ved Danmarksgade, som er beskrevet i tillæg 6 til 
Spildevandsplan 2012-2016. 

Matrikler, der kan blive pålagt en servitut om offentligt kloakanlæg: 

Ejerlav  Matrikel nr.  
Frederikshavn Bygrunde 303g 
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevands plan  
 
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra 22.08.2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: MARN 
PLAN: LEMR 
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) 

Nej 

Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” ændrer kloakeringsprincippet for to afgrænsede 
områder i Frederikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og 
spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatklo-
ak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssy-
stem). De 2 områder er ved Sneppevej og en del af Søn-
dergade i Frederikshavn samt et område ved Danmarksga-
de i Frederikshavn. 

Regnvandet fra det separatkloakerede område ved Snep-
pevej udledes til et eksisterende regnvandsudløb ved Sø-
sportshavnen, mens regnvandet fra området ved Dan-
marksgade udledes til et eksisterende regnvandsudløb i 
Frederikshavn havn ved Toldbod Kaj. 

Med tillægget til spildevandsplanen inddrages tillige et nyt 
planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Det omfatter et 
planlagt separatkloakeret område ved Industrivej i Vangen, 
som i henhold til den gældende lokalplan kan udnyttes til 
erhvervsområde. 

Ændringen af kloakeringsprincippet samt det nye kloakop-
land vurderes ikke at være omfattet af lovens bilag 3 
og/eller 4. 

− Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt jf. lovens § 3, stk. 2 

(NATUR) 

Nej 

Kommunen er myndighed for Natura 2000-områder på 
land. Seperatkloakeringen vurderes ikke at påvirke udpeg-
ningsgrundlaget for landdelen af Natura 2000-områder. 

 

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

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Projektet vil ikke påvirke noget natur 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr, 
herunder bilag IV-arter og rødliste-
de arter 

0 NATUR Projektet vil ikke påvirke noget natur 

− Økologiske forbindelser eller øko-
systemer såsom arters formering 
eller naturlige bevægelses- eller 
trækmønstre. 

0 NATUR Projektet vil ikke påvirke noget natur 

− Naturområder (fx moser, heder, 
overdrev, strandenge, rørsumpe, 
vandløb, søer, ferske enge og ky-
ster). 

0 NATUR Der er ikke noget natur 

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Området ved Industrivej er omfattet af skov-
byggelinje. Projektet er ikke i strid med skov-
byggelinje udpegningen. 

− Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ikke relevant 

− Fiskeri, fangster eller de anvendte 
metoder i fiskeriet i hav eller fersk-
vand 

0 NATUR Ikke relevant 

− Friluftsliv eller færdsel i naturen, 
som kan påvirke plante- eller dyre-
livet eller vegetationen 

0 NATUR Ikke relevant 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

− Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-
hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte afledning af spilde-
vand og overfladevand. 

− Trafik 0 VEJ Trafikale ulemper må forventes i udførelsespe-
riode i form af lednings- og vejarbejde. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ikke relevant 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ikke relevant 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ikke relevant 

− Byernes funktion og bymiljø, her-
under bynatur 

0 PLAN Ændring af kloakeringsprincippet for de 2 om-
råder i Frederikshavn samt det nye kloakop-
land i Vangen vurderes ikke at påvirke byernes 
funktion og bymiljø, herunder bynatur. 

− Risiko for brand, eksplosioner, 
uheld eller for ulykker og emissio-
ner 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen påvirkning 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Matr.nr. 341c i området ved Sneppevej er kort-
lagt på vidensniveau 2, matr.nr. 303a i områ-
det ved Danmarksgade er kortlagt på videns-
niveau 1, og matr.nr. 13e i området ved Van-
gen er kortlagt på vidensniveau 1 jf. Lov om 
forurenet jord. Reglerne om jordflytning skal 
følges. 

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den planlagte kloakering af områderne vurde-
res ikke at udgøre risiko for jordforurening. 

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Se ovenstående om eksisterende jordforure-
ning. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

− Udledning af forurenet overflade-
vand til havet, søer og vandløb 

0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-
vand fra områderne. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Den samlede mængde af overfladevand som 
udledes til Kattegat er den samme for områ-
derne ved Sneppevej og Danmarksgade. 
Overfladevandet ledes blot direkte ud gennem 
eksisterende udløb i stedet for at blive ledt 
gennem renseanlægget på Saltebakken. 
Hvis området ved Vangen bliver bebygget vil 
der ske forøget udledning af regnvand gennem 
eksisterende udløb. 
For alle tre udløb til Kattegat gælder, at vand-
mængderne kan indeholdes i de eksisterende 
tilladelser til udledning af regnvand. 

− Vandkvalitet eller økosystemer i 
salt- eller ferskvand (herunder ba-
devand) 

0 MILJØ Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i 
negativ retning. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ikke ændringer i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet.  

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0/+1 MILJØ Regnvandsbelastningen på renseanlægget 
reduceres, hvilket medfører en forbedret spil-
devandsrensning, forøget kapacitet under 
regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt me-
re stabil anlægsstyring.  

 
5. Luft 

− Udledning til luften 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer 

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

0 MILJØ Ingen ændringer 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer 

 

6. Klimatiske faktorer 

− Udledning af drivhusgasser eller 
andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur? 

0/+1 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med planen. 
Risikoen for kælderoversvømmelser minime-
res, idet man afleder regn- og spildevand i 
separate systemer. 
Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, 
idet regnvandssystemet opdimensioneres i 
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forhold til en forøger regnintensitet. 

 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Ved en fornyelse af kloaksystemet i de 2 om-
råder i Frederikshavn med separering af regn-
vand og spildevand forventes forbedringer af 
vandmiljøet, lige såvel som risikoen for kæl-
deroversvømmelser minimeres. Separatsy-
stemet medvirker samtidig til klimasikring som 
følge af, at regnvandssystemet opdimensione-
res i forhold til en forøget regn intensitet. 
Der er således en forventning om, at det nye 
kloaksystem vil give en positiv indvirkning på 
de materielle goder. 
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8. Landskab 

− Arealanvendelse indenfor områder 
til landbrug, byer, sommerhuse, 
tekniske anlæg samt skov eller 
kystnaturområder (klit, heder, mo-
ser m.v.) 

0 PLAN Områderne, hvor kloakeringsprincippet æn-
dres, er omfattet af Kommuneplan 2015 og 
lokalplaner. Det vurderes, at tillægget til spil-
devandsplanen er i overensstemmelse med 
kommuneplanen og lokalplanerne. 
Områderne anvendes til bolig- og centerområ-
der samt offentlige formål og erhverv. 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den i planlægningen fastlagte 
arealanvendelse. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer og dobber) 

0 NATUR Der skal ikke etableres nye ledningsanlæg 

− Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske 
strukturer i ådale, højdedrag, kyst-
strukturer, solitærtræer, egekrat, el-
ler andet) 

0 NATUR Der skal ikke etableres nye ledningsanlæg 

− Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige di-
spositionsmuligheder i det åbne 
land 

0 PLAN Tillægget til spildevandsplanen omfatter alle-
rede planlagte områder i Frederikshavn og 
Vangen og påvirker derfor ikke arealanvendel-
sen i det åbne land. 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdi-
er, herunder kirkebeskyttelsesom-
råder 

0 NATUR Ikke relevant 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen fredning 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den rumlige oplevelse i områ-
derne. 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 er såvel området 
ved Sneppevej og en del af Søndergade samt 
et område ved Danmarksgade i Frederikshavn 
omfattet af et større værdifuldt kulturmiljø be-
nævnt ”Frederikshavn Syd”. I området er der 
fokus på bevaring af kulturmiljøet i forhold til 
søkøbstad, befæstningsanlæg, havneanlæg, 
færgeanlæg, skibsbygning. 
Det værdifulde kulturmiljø vurderes ikke at 
blive påvirket af tillægget til spildevandsplanen, 
da ændring af kloakeringsprincippet hovedsa-
geligt vil medføre ledningsanlæg under terræn 
og indenfor eksisterende vejanlæg. 
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor 
af fortidsminder, skal arbejdet standses og 
fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. muse-
umsloven. 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registrering 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registrering 
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor 
af fortidsminder, skal arbejdet standses og 
fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. muse-
umsloven. 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke historiske bygninger og min-
desmærker. 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registrering 
Ifølge Kommuneplan 2015 findes der ingen 
særligt værdifulde landskaber i områder omfat-
tet af tillægget til spildevandsplanen. 

 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes ”Spildevandsplan 2012-2016” viser, at der ikke 
er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke 
gennemføres en miljøvurdering. 
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Vision:
I samskabelse skal borgere og kommune arbejde for flere muligheder for 
friluftsliv samtidigt med at kommunens naturkvalitet forbedres.

Natur- og
friluftspolitik

Hvordan?
Borgere opfattes som aktive medspillere, der har lokalkendskab og ved 
hvilke behov eller uudnyttede potentialer, der findes i kommunen. Det 
er kommunens opgave at finde ressourcer hos borgere og fremme gen-
sidig læring, fremme fælles ejerskab og fremme de initiativer, der er i 
overensstemmelse med denne natur- og friluftspolitik. 

Formidling og
branding

Samarbejde
på tværs

Etablering og 
vedligeholdelse 
af stier og veje

Planlægning
for nye faciliteter 
til friluftsliv

Erhvervsmæssig 
udnyttelse af 
friluftsaktiviter

Etablering
af mere natur

Initiativer og 
hensyn i naturen

skabe klarhed over regler 
for adgang i naturen

øge samarbejde mellem 
kommunen og borgere/
foreninger/skoler m.v.

fremme et sammenhæn-
gende stisystem på tværs 
af byer og kommuner

fremme etablering af 
faciliteter til friluftsliv

fremme muligheder for 
erhvervsmæssig indtje-
ning på friluftsaktiviteter

skabe mere bynær natur 
til glæde for borgere

udarbejde og formidle 
en årlig handleplan for 
kommunal naturpleje

gøre det lettere at få 
overblik over friluftsfa-
ciliteter og -aktiviteter i 
kommunen

øge samarbejde mellem 
kommuner

sikre fremtidig vedlige-
holdelse, når faciliteter 
etableres

skabe friluftsfaciliteter for 
hele familien i samme 
område

fokusere på kapitalisering 
af natur- og friluftsværdi-
er i kommunens behand-
ling og prioritering af 
friluftsaktiviteter

skabe bedre mulighed 
for spredning af  dyr og 
planter mellem naturom-
råder

bekæmpe invasive arter

gøre det lettere at have 
en hensigtsmæssig ad-
færd i naturen (nudging)

fremme muligheder for 
frivilliges indsats i natur- 
og friluftsliv

forbedre adgang i naturen 
via stier i det åbne land

fremme muligheder for 
unge i friluftslivet

fremme muligheder for 
kommercielle friluftsakti-
viteter hele året rundt

øge arealet af natur 
generelt

øge bevidstheden om 
særlige naturværdier i 
kommunen

gøre kommunens natur 
og friluftsmuligheder 
interessante for flere

gøre det administrativt 
nemt at komme videre 
med initiativer til frilufts-
aktiviteter og -faciliteter

udarbejde en handleplan 
for friluftsliv

fremme anvendeligheden 
af stier for handicappede

gruppere anvendelses-
muligheder af strande i 
forhold til potentialer

fremme benyttelse af 
kysterne hele året

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹ ▹

▹

▹

▹ ▹



Natur- og friluftspolitik
Når mennesker kommer ud i naturen, så er det ofte både til gavn for menneskers 
sundhed og trivsel, men også  naturen. Jo flere mennesker, der bevæger sig ud i 
naturen, jo flere mennesker sætter pris på alt det, naturen kan tilbyde, og jo flere 
vil være med til at passe godt på den.

Erfaringerne viser, at antallet af besøgende i et naturområde øges væsentligt, når 
der er tilknyttet faciliteter såsom parkeringsplads, toilet, information om naturen 
eller mere målrettede faciliteter som mountainbikebaner, ridestier, ramper til 
kanoer og kajakker osv.

Friluftsfaciliteter og naturpleje koster ressourcer i form af tid og materialer, men 
samtidigt bidrager det også til øget turisme og bosætning m.v. For at synliggøre, 
i hvilken retning vi ønsker naturen og friluftslivet skal bevæge sig, er der behov 
for at samle visioner og idéer i en natur- og friluftspolitik.

Hvad skal en natur- og friluftspolitik bruges til?
Når nogen får en god idé, kan natur- og friluftspolitikken bruges til at få en pej-
ling på, om Frederikshavn Kommune også synes, det er en god idé. Derudover 

skal idéen selvfølgelig kunne gennemføres i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, kommuneplanen, og hvad der ellers findes af tinglysninger, ken-
delser og planer for det specifikke område. Områdets robusthed vil også blive 
vurderet. Idéer kan kun gennemføres, hvis de er i balance med de hensyn, der i 
øvrigt skal tages til natur, mennesker og økonomi.

Det er hensigten, at borgere i stigende grad skal inddrages i kommunens ud-
vikling – også inden for natur- og friluftsliv. Det er ikke længere kommunens 
administration eller politikerne, der alene skal sørge for bedre natur eller nye 
friluftsfaciliteter. I fremtiden skal borgere, politikere og administration sammen 
skabe udviklingen. Forvaltningens opgave er at se ressourcer hos borgere, bringe 
borgere sammen i fællesskaber, facilitere og støtte idéer. Denne samskabelse sker 
kun, hvis borgerne vil bidrage til realiseringen. Samarbejdet vil oftest begynde 
med en henvendelse fra en borger. Det kunne fx være en forening, der har op-
daget et behov og en mulighed for en ny sti. Foreningsmedlemmer taler med de 
berørte lodsejere. Administrationen hjælper med de lovgivningsmæssige rammer 
og eventuelle tilladelser. Politikerne prioriterer, hvor meget kommunen generelt 
kan bidrage til etablering af stier eller andre tiltag. Realisering af projektet sker 
ved fælles indsats.

Realiseringen af projekter foregår i en fælles arena for samskabelse, hvor for-
valtningen kan komme i kontakt med private aktører for at løse komplekse pro-
blemer, borgere kan blive involveret mere direkte i relevante beslutninger, og 
politikere kan komme i dialog med borgere, foreninger og administration.

Hvad består natur- og friluftspolitikken af?
Natur- og friluftspolitikken består af en overordnet vision samt en række mål-
sætninger inden for syv forskellige emner. Vi har valgt at lade Natur- og frilufts-
politikken være lille i størrelse, men stor i betydning. En lille størrelse betyder, 
at den er overskuelig. Stor i betydning henviser til, at den skal bruges, udbredes 
og være synlig. 

Der hører to bilag til denne natur- og friluftspolitik: et idékatalog over mulige 
konkrete tiltag samt en status over nuværende friluftsfaciliteter i kommunen. 
Bilagene er tilgængelige på www.frederikshavn.dk. 

Vedtaget i Byrådet  den xx.xx.xx
 

Administration Borgere

Politikere

Samskabelse
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Idékatalog 

Formidling og branding af kommunen natur og friluftsmuligheder Forbedring af eksisterende natur 
 Kommunen skal have en tydelig indgang, hvor borgere/foreninger kan 

henvende sig med forespørgsler om friluftsaktiviteter og lignende 

 En samlet hjemmeside med kort over kommunens friluftsmuligheder, stier, 
faciliteter osv. 

 Lav en ”kommunekalender” for friluftsliv 

 Der skal være mere formidling i fortællende og konstruktiv form 

 Udgiv foldere eller lignende a lá ”Turen går til…” om fx rideruten i Vendsyssel, 
fra hav til hav, gennem hede og skov etc. 

 Lav mere moderne naturformidling, fx en app. 

 Lav formidling af historierne i kommunen 

 Lav promovering af mulighederne for undervandsjagt 
 

 Bevar byens grønne kiler 

 Grøftekanter med natur 

 Naturpleje med græssende dyr – etablere fællesskaber 

 Lav mere natur i byernes grønne åndehuller 

 Brug plantearter, der hører til på de givne lokaliteter, så der findes tilknyttede 
insekter, svampe osv. og opnå samtidig en besparelse på vedligehold 

 Informationskampagner om muligheder for naturpleje 

 Lav informationskampagne om kommunens sjældne arter, så folk får lyst til at 
passe på dem 

 Udarbejde en årlig handleplan for kommunal naturpleje 

Samarbejde på tværs Etablering og vedligeholdelse af stier og veje 
 Samarbejde i foreningslivet 

 Samarbejde internt i kommunen til hurtigere sagsbehandling 

 Inddrage brugere i beslutningsprocesser 

 Flere partnerskaber mellem brugere og kommunen 

 Sørge for mere undervisning ude i naturen i folkeskolen 

 Projekter, hvor unge motiveres til at samle skrald op  

 Fremme en incitament-struktur, der får borgere til at tage initiativ 

 Oprette puljer til idéer med unge 
 

 Flere gå-, ride- og cykelstier 

 Markveje skal opretholdes 

 Sammenhængende stisystem, tværkommunalt 

 Stier i byer 

 Opsamling af affald langs veje og stier 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

Etablering af mere natur Planlægning for nye fysiske faciliteter til friluftsliv til lands, til vands og i luften 
 Lav mere bynær natur 

 Etabler grønne åndehuller i byer  

 Lav informationskampagne om muligheder for tilskud til etablering af natur 

 Indtænk natur i nye lokalplaner 

 Brug de økologiske forbindelser til nye naturprojekter 
 

 Flere toiletter og åbne toiletter 

 Flere ”baner” i naturen, fx forhindringsbaner, abeklatrebaner i skove, udendørs 
motionsredskaber, skateboardbaner og mountainbikebaner, rapelling-baner, 
hundetræningsbaner etc. 

 Flere naturlegepladser 

 Skydebanecenter med riffelbane 

 Dykkerfaciliteter 

 Ophalepladser til småbåde 

 Flere ishuse 

 Vinterbader-faciliteter 

 Fremme integreret brug af naturen, dvs. muligheder for både far, mor og børn 
samlet på et sted 

 Fiskepladser ved åer og havne 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

 Zonering af strande i forhold til potentialer 

 Flere skraldespande, der kan rammes fra bilvinduer 

 Shelterfaciliteter opgraderes med toiletter osv. 

Erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter 
 Indfør brugerbetaling hvis det kan føre til en bedre kvalitet af en given aktivitet 

 Anvend kapitalisering af friluftsliv i beslutningsprocesser, så værdien af natur og 
friluftsliv indregnes i en større sammenhæng 
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1	Baggrund

Kysterne, naturen og skovene i Frederikshavn Kommune har stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for 

kommunens borgere. Naturen i Frederikshavn Kommune skaber gode muligheder for et rigt og varieret 

friluftsliv, som giver livskvalitet, oplevelser, styrker turismen og gør kommunen til et attraktivt sted at 

bosætte sig. Frederikshavn Kommune har derfor udarbejdet en Natur- og Friluftsstrategi d. ????, der 

beskriver visionerne for fremtidens natur og friluftsliv. 

En forudsætning for en fornuftig realisering, beslutningstagen og planlægning er nye tiltag inden for 

friluftsstrategien er en status på, hvad der findes af tiltag og muligheder på området i dag. En status kan 

dermed være med til at understøtte udviklingen af sammenhængende friluftsoplevelser, bedre 

ressourceanvendelse og tjene som oplysning om, hvad der allerede findes, så det eventuelt kan bringes i 

spil eller videreudvikles på nye måder. 

Det er første gang at der er blevet udarbejdet en samlet status for Frederikshavn Kommune på dette 

område. Status er udarbejdet på baggrund af de data, som er tilgængelige fra Frederikshavn Kommune, 

Naturstyrelsen og diverse friluftsportaler som udinaturen.dk og friluftsguiden.dk o.l. samt interviews med 

folk der har stort kendskab til området. De store udbydere af friluftsliv som Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har god datatilgængelighed, derimod kan der være lokale private tiltag, som ikke er med i 

nærværende status pga. datamangel. Det vurderes dog at være en mindre del af det samlede billede. 

Status vedrører friluftsfaciliteter, hvor der er offentlig adgang til. Man kan i princippet opnå lovlig adgang til 

alle arealer i Danmark, dog gælder der et udvidet regelsæt for offentlighedens adgang på de offentlige 

arealer (kommune, stat og kirke). På private arealer et andet og mere begrænset regelsæt og på visse 

arealer har offentligheden ingen adgang uden forudgående tilladelse. En mellemvare er foreningslivet, som 

også råder over mange friluftsfaciliteter, og hvor friluftslivet også dyrkes meget aktivt. Her er man ofte 

påkrævet et kontingent for adgang. Foreningslivet er ikke medtaget her, da data her er vanskeligt 

tilgængelige.
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1.1	Afgrænsning
For at kunne lave en fyldestgørende status er det vigtigt at kunne definere friluftsliv. Firluftsliv er imidlertid 

en svært definerbar størrelse, da det er meget individuelt, hvordan begrebet opfattes og svær at opnå 

enighed om. Der er derfor lavet et forsøg på at afgrænse hvad denne status omfatter i figur 1 på side 2. 

Figur 1: Afgrænsning og overlap af friluftsliv indenfor byer, strande, skov og natur.

Som det kan ses på figur 1, er der aktiviteter, som ligger i overgangene mellem byerne og naturen og 

kysten, som anvendes meget til friluftsliv, men som traditionelt ikke er med i den begrebsverden vi opfatter 

som friluftsliv. Det kan eksempelvis være parker, campingpladser, mulitibaner og havne. De grønne 

områder i byerne danner grundlag for mange aktiviteter som skateboarding, legepladser, BMX, petanque, 

klatrevægge og lignende. Ligeledes udnyttes havne også rekreativt for lystsejlere, grillpladser, 

ophalepladser og slæbesteder m.m.. Lejrskoler, hundetræning, jagt og golf er også aktiviteter hvor de 

aktive vil betragte det som friluftsliv 

For at kunne gennemføre denne status har det derfor været nødvendigt at afgrænse friluftsliv og rekreativ 

infrastruktur til at være: 

1) Faciliteter eller anlæg i skov, natur eller kyst.

2) Offentligt tilgængelige faciliteter.

3) Omfatter ikke havneanlæg, parker og byrum.

4) Omfatter ikke foreningsaktiviteter eller foreningsejede anlæg samt anlæg ved skoler og andre 

institutioner medmindre disse særskilt har gjort anlæggene offentligt tilgængelige. 

5) Omfatter ikke friluftsliv som jagt, fiskeri, botanik, ornitologi o.l. der kan foregå på private arealer, 

offentlige arealer eller sø-territoriet, og ikke kræver anlæg. 

Strande

Skov & 
Natur

Byer Parker

Legepladser

Multibaner

Havne

Isætningspladser

Toiletter

Ridning

Campingpladser
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2	Status

2.1	Cykel-,	vandre- og	rideruter

2.1.1	Vandreruter

Der findes 49 vandreruter i Frederikshavn Kommune med en samlet længde på i alt 353,6 kilometer. Det er 

primært offentlige ruter, hvoraf Frederikshavn Kommune har anlagt 256,4 og Naturstyrelsen 50,8 

kilometer. De resterende 46,4 kilometer er privat anlagt (32 km.) eller nabokommuner og selvejende 

institutioner. 

Stierne varierer fra 2 til 150 kilometer (Nordsøstien) af længde. Gennemsnitslængden på ruterne er 4,2 

kilometer, når man tager Nordsøstien fra, som er meget længere end de øvrige. Stierne er af forskellig 

karakter og indeholder vandrestier, løbestier, hjertestier og lignende. 

2.1.2	Cykelruter

Der findes i alt 457,4 kilometer beskrevet og afmærket cykelstiforløb i Frederikshavn Kommune. 

Cykelruterne er inddelt i 4 kategorier med nedenstående længder:

 Nationale: 145 km. (Vestkystruten, Hærvejsruten og Østkystruten)

 Regionale:   10 km. (Tolne-Asdal ruten)

 Lokale: 282 km. (Blandet)

 MTB:   20 km. (Skagen Klitplantage, Katsig Bakker og Sæbygaard Skov)

2.1.3	Rideruter

Det findes én riderute i kommunen (Rideruten i Nordvendsyssel), som er ca. 100 km. lang. Ruten går båden 

igennem offentlige og private arealer. 
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2.2	Faciliteter	

2.2.1	Primitiv	overnatning

Primitiv overnatning består af shelters og teltpladser. Der findes i alt 17 shelters i Frederikshavn Kommune. 

3 af disse er anlagt af Frederikshavn Kommune, 4 af Naturstyrelsen og 9 på private initiativer med hjælp fra 

forskellige støtteordninger til anlæg eller drift. Herudover har Naturstyrelsen anlagt én teltplads i Skagen 

Klitplantage. 

2.2.2	Øvrige	faciliteter

Af øvrige faciliteter findes der bålhytter, grillpladser, madpakkehuse, fugletårne og lignende. Det er 

primært Naturstyrelsen eller Frederikshavn Kommune, der har anlagt de offentligt tilgængelige faciliteter. 

Bålhytter og grillpladser: 12 stk. 

Madpakkehuse: 6 stk. 

Naturlegepladser: 1 stk.

Fugletårne: 11 stk.

2.3	Udvidede	rettigheder
Denne kategori er bred og dækker over faciliteter eller arealer, hvor publikum må udføre aktiviteter, der 

ellers ikke er lovlige jf. den generelle lovgivning – eksempelvis slippe hunden løs eller overnatte i telt. Fri 

teltning og frit fiskeri er udelukkende på Naturstyrelsens arealer, mens hundeskovene både er anlagt på 

kommunale og statslige arealer. 

Hundeskove: 7 stk. 

Frit fiskeri: 3 steder

Fri Teltning: 2 steder. 
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2.4	Kystnære	faciliteter
Frederikshavn Kommune har ca. 110 kilometer kystlinje, som er et vigtigt element for udfoldelse af 

friluftslivet. Her er der både tale om faciliteter eller ruter, og for strandendes vedkommende (de blå flag) 

også en række standarder der skal imødekommes. 

Blå Flag Strande: 17 strande

Kajakruter: 1 beskrevet rute

Havsvømmestadions: 5 stk. (i tidsrummet 1. maj til 1. oktober)

Badebroer/ Vinterbadning: 3 stk. (én nedtages om vinteren)

Handicapramper (natur/strand): 9 handicapramper (nogle hjemtages om vinteren)

2.5 Anden	infrastruktur
Denne kategori består af faciliteter som understøtter andre aktiviteter eller ”servicerer” dem. Det er en 

forudsætning mange steder, at man kan parkere sin bil lovligt for at kunne komme ud til skov, strand eller 

naturarealer, der for er p-pladser med. Det er dog kun p-pladser som er anlagt til dette formål i naturen 

eller ved kysten. 

P-pladser (natur/strand): 67 stk.

Offentlige toiletter (natur/strand): 17 stk. 

3	Udstyr
Udover ovennævnte faciliteter findes der en lang række udstyr som servicerer og understøtter de mange 

ruter, stier, shelters og lignende. Der er tale om borde-bænkesæt, skraldespande, informationsstandere, 

foldere, Apps, hjemmesider, ruteafmærkning o.l. Udstyret er en del af driftsudstyret på de enkelte 

faciliteter eller ruter. Udstyret er ikke medtaget i denne status, men udgør en betragtelig del af driften på 

de enkelte faciliteter. 
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4 Data
Som nævnt ovenfor er status begrænset af dataenes tilgængelighed. Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har mange tilgængelige data, der dog aldrig er sat sammen på tværs. Herudover findes der 

mange tilgængelige data på diverse friluftsportaler. Her nævnes et udpluk der har leveret data: 

 http://www.udinaturen.dk/

 http://www.friluftsguiden.dk/

 www.naturstyrelsen.dk

 http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx

 http://www.hjertestier.dk/

 http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri

 http://www.toppenafdanmark.dk/

 http://www.bangsbo.com/

 http://www.singletrack.dk/

 http://www.northseatrail.org/

 http://www.vestkystruten.dk/da/forside/

Status kan danne grundlag for kortmateriale, der viser de enkelte faciliteter i kommunen. Det har 

ikke været muligt at skabe et anvendeligt kort indenfor rammerne af statusopgaven. Det er en stor 

opgave at tilrette et kortsnit, hvor alle faciliteter kan ses og man kan orientere sig efter pga. at 

nogle stier er store i udbredelse imens en grillplads udgør en lille størrelse. I stedet er der 

nedenfor lavet en skematisk oversigt der viser navn, antal og længde samt driftsherre på de 

enkelte faciliteter nedenfor. 

http://www.vestkystruten.dk/da/forside/
http://www.northseatrail.org/
http://www.singletrack.dk/
http://www.bangsbo.com/
http://www.toppenafdanmark.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri
http://www.hjertestier.dk/
http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.friluftsguiden.dk/
http://www.udinaturen.dk/
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5 Oversigt	over	faciliteter	og	infrastruktur

Navn Antal 

Antal 

meter Ejer Drift og vedligehold

Vandreruter 49 353.600

Fejborg Bakke (rød)
1 4.400 Privat/blandet

Brønderslev 
Kommune

Bangsbo (blå)
1 5.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo (gul)
1 2.300

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo (rød)
1 2.700

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund Skov
1 9.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Dronningestien
1 3.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Elling Plantage
1 4.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Fejborg Bakke (blå)
1 5.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Fejborg Bakke (gul)
1 4.600 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (blå)
1 5.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (grøn)
1 3.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (gul)
1 2.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (rød)
1 9.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1 3.500

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker (blå)
1 2.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker (grøn)
1 4.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Skov
1 3.300

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Knivholt Skov (blå)
1 5.500

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Kongestien 1 9.000

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Nordsøstien
1 150.000 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (gul)
1 4.500 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (gul)
1 2.900 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (rød)
1 2.300 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Sindallund Plantage
1 2.000

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune
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Åsted Ådal (blå)
1 5.300 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Åsted Ådal (gul)
1 3.300 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Åsted Ådal (rød)
1 4.200 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Skov
1 1.000

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt Skov
1 6.000

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Bunken Klitplantage (grøn)
1 4.600 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (blå)
1 9.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (grøn)
1 3.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (gul)
1 4.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (rød)
1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (grøn)
1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (gul)
1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (orange)
1 3.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (rød)
1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (blå)
1 3.800 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (gul)
1 3.700 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (rød)
1 2.900 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Gærum Natursti (blå)
1 3.000 Privat Privat

Gærum Natursti (grøn)
1 6.000 Privat Privat

Gærum Natursti (gul)
1 2.000 Privat Privat

Gærum Natursti (hvid)
1 9.000 Privat Privat

Gærum Natursti (rød)
1 4.000 Privat Privat

Hørby Natursti (blå)
1 5.000 Privat Privat

Hørby Natursti (rød)
1 3.000 Privat Privat

Hjertestien i Lyngså
1 3.000 Privat

Privat/Frederikshavn 

Kommune
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Cykelruter
16 457.356

Nationale Vestkystruten
1 40.000 Blandet Blandet

Hærvejsruten
1 35.000 Blandet

Frederikshavn 
Kommune

Østkystruten
1 70.000 Blandet Blandet

Regionale Tolne-Asdal
1 10.000 Blandet Blandet

Lokale Østcykelruten Skagen Klitplantage
1 6.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Grøn Tur 
1 60.000 Blandet Blandet

Den Lange Bjergetape (Sæby)
1 40.000 Blandet Blandet

Den Lille Tur (Sæby)
1 13.000 Blandet Blandet

Syd-turen (Sæby)
1 50.000 Blandet Blandet

Vest-turen (Sæby)
1 31.000 Blandet Blandet

Bjergetapen (Sæby)
1 18.000 Blandet Blandet

Voerså-turen (Voerså)
1 23.000 Blandet Blandet

Rovfuglenes Rige (Ålbæk)
1 41.000 Blandet Blandet

MTB Skagen Klitplantage
1 12.356 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Katsig Bakker
1 3.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæbygaard Skov
1 4.500 Blandet Privat

Rideruter
1 100.000

Rideruten i Nordvendsyssel
1 100.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Primitiv overnatning
17

Jerup Strand
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Rønnerhavnen
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Professorens Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 
Hovedgaard

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen
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Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Voerså Havn
1 Privat Privat

Elling Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Granly Understed
1

Frederikshavn 
Kommune

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Milrimvej
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Rendborg Hede
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Brønden Lejrplads
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Præstbro
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Skæve Rideskole
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Østervrå
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Bålhytter og 

grillpladser 12

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 
Hovedgaard

Elling Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo Dyrehave
2

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagen Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
2 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Jerup Strand
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Palmestranden
1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune
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Madpakkehuse
6

Bannerslund Hundeskov
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo Dyrehave
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 

Hovedgaard

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Præstbro
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Naturlegepladser
1

Bangsbo Dyrehave
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Hundeskove
7

Sæby
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Byfogedskoven
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Den tilsandede Kirke
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage 
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Fugletårne
11

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund Enge
2

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Tolshave Mose
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Donbæk (platform)
1 Privat

Frederikshavn 
Kommune

Skagen Klitplantage
2 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Plantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Voerså Havn
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune



12

Naturskoler
2

Knivholt Hovedgaard
1

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Vesterskov
1 Privat Privat

P-pladser 

(natur/strand) 67

Skagen Klitplantage
10 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken og Råbjerg Mile
6 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Plantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
5 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen
15

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn
20

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæby
10

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frit fiskeri

Skøjteløbersøen (Skagen Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Birkesø (Bunken Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Lillesø (Bunken Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Offentlige toiletter 

(natur/strand) 17

Skagen Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Grenen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Stranden 2 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagbanke 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Kandestederne 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skiveren 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Professorens Plantage 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Lyngså 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæby Søbad 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Haulund 1 Privat Privat

Palmestranden 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Strandby Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bratten 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Jerup Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sønderstrand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Damstederne 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Fri Teltning
2

Bunken Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Teltpladser
1

Skagen Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Kajakruter

Kandestederne - Ålbæk 1 40.000

Havsvømmestadions
5

Sæby 1

Frederikshavn

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn (Palmestrand) 1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn (Neppens Havn) 1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Badebroer/ 
Vinterbadning

Rønnerhavnen

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Neppens

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Bratten Privat

Privat/Frederikshavn 

Kommune

Blå Flag Strande
17

Frederikshavn Kommune 17
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Handicapramper 

(natur/strand) 9

Sæby Søbad 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Nørklit 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Palmestranden 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bratten 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Strandby Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Grenen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sønderstrand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gl. Skagen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Natur- og Friluftspolitikken,
offentlig høring 10/5-1/8 2016

 4 indkomne bemærkninger

• Kajakklubben, Frederikshavn

• Danmarks Naturfredningsforening

• Enhedslisten, Grøn gruppe

• Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel

Side 2

Side 3

Bemærkninger fra kajakklubben 

• Kajakruter langs kysten + Hirsholmene

• Shelterpladser på alle havne

• Sejlads på Elling Å – overbæring (platforme) ved 
Mariendal Mølle samt ændre platform ved 
shelterpladsen

• Forslag til overbæring v. Sæby vandmølle og Nygård 
Mølle (Skærum Å i Hjørring Kommune)

Side 4

Bemærkninger fra Danmarks 
Naturfredningsforening 

• Forventer at de planlægningsaktuelle dele af politikken indarbejdes i 
kommuneplanen

• Der skal sættes penge af 

• Overvægt af friluftsliv i forhold til naturpolitik
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Konkrete forslag til ændringer fra 
Danmarks Naturfredningsforening

• Initiativerne i det åbne land skal ske i respekt for naturværdierne 

• Mere natur – det foreslås at der konkret nævnes forøgelse/bevaring af 
biodiversiteten og naturgenopretning

• Naturgenopretningsprojekter og formidling af naturværdier har i andre dele 
af landet medført stigning i besøgstallet på hoteller og andre 
overnatningsanlæg omkring særlige naturområder  Naturturisme bør 
opprioriteres. 

• Anbefales, at Frederikshavn Natur – og Friluftspolitik indeholder rammer for 
beskyttelse af særlig natur, naturgenopretning og naturformidling

• Natur – og friluftsaktiviteter skal sikres gennem koordinering over 
kommunegrænserne  

Side 5

Bemærkninger fra Enhedslisten, 
Grøn gruppe 

• Bevar stillezoner i naturen 

• ”Administrativt nemt” – skaber frygt for tilsidesættelse af lovgivning

• Forslag: Opret naturplejepulje og/eller kår årets naturplejeprojekt 

• Naturideer utilstrækkelige og visionsløse

• Zoneringsprincip – friluftsaktivetsområder og naturområder 

• Kritisabelt at der snakkes om erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter 
– der bør være lige adgang til naturen 

Side 6

Forslag til naturideer, Enhedslisten, 
Grøn gruppe 

• Genoptag nationalpark eller udpeg naturpark 

• Naturgenopretning af Gårdbo Sø eller naturlig hydrologi 

• Fokus på kommunens dyreliv – rewilding eller 
ansvarsarter/indsatsarter 

• Naturkvalitetsplan

• Kommunale arealer dyrkes til gavn for naturen  

Side 7
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Bemærkninger fra Friluftsrådet

 Godt at der sættes fokus på natur og friluftsliv, men politikken 
kan være mere ambitiøs.

 Savner et mere strategisk blik for planlægning for natur og 
friluftsliv.

 Vedr. samskabelse: 

 Glædeligt at kommunen ønsker at inddrage lokal 
erfaringer, der kan tilføre stor værdi til projekter. 

 Kommunen skal stadig være drivkraft og tovholder nogle 
gange samt bidrage med kompetencer og ressourcer som 
frivillige som oftest ikke har. 

Side 8

Bemærkninger fra Friluftsrådet

 Vedr. målsætninger:

 Savner en plan for hvordan de gode målsætninger 
opfyldes.

 Forslag om at prioritere idekataloget i en konkret 
handleplan indeholdende tidsplan for implementering, plan 
for præsentation af resultater samt evaluering. Arbejdet 
skal være synligt.

Side 9

Bemærkninger fra Friluftsrådet

 Vedr. synenergieffekter:

 Foreslår afsnit om synergieffekter gennem arbejde på 
tværs (internt i kommunen og eksternt), ex. klima, 
sundhed, undervisning mm.

 Kald det en Friluftspolitik, da alle aspekter indenfor natur 
og friluftsliv ikke umiddelbart kan knyttes på tværs

 Vedr. brugerbetaling:

 Der skal udvises påpasselighed i erhvervsmæssig 
udnyttelse af friluftsaktiviteter. Brugerbetaling kan i mange 
tilfælde virke ekskluderende.

Side 10
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 8. august 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,98 6,25 6,35 6,46

Februar 6,56 5,73 6,65 7,58

Marts 4,81 6,08 6,92 5,88

April 4,16 4,74 4,84 5,66

Maj 4,22 4,74 4,36 5,19

Juni 4,22 4,5 4,57 4,99

Juli 3,41 3,82 3,46 3,67

August 3,88 4,52 4,22

September 5,13 5,89 5,54

Oktober 5,04 5,57 5,76

November 5,77 6,18 6,42

December 5,27 5,41 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,34
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Side2/2
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2015 til og med juli 2016). 

Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 

fraværsprocent

Jul. 

2015

Aug. 

2015

Sep. 

2015

Okt. 

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Jan. 

2016

Feb. 

2016

Mar. 

2016

Apr. 

2016

Maj 

2016

Jun. 

2016

Jul. 

2016
Gennemsnit

Ejendom. 4,57 5,59 7,16 7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 4,38 5,81

Økonomi og 
Personale

0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,34 2,46 2,50 2,13 2,08

Park og Vej 3,75 4,76 5,88 4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,28 1,47 3,61

Teknik og Miljø 4,08 3,16 3,40 3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,43 3,30

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet - - 0,97 - 1,44 1,24 1,11 - 0,33 0,37 - 0,34 - 0,46

Familie 2,76 3,84 5,53 5,86 5,43 5,00 6,13 7,72 5,18 5,72 4,22 3,96 2,10 4,91

Fritidstilbud/Kultur og 

Fritid
1,70 1,71 5,13 3,22 3,97 2,13 2,28 4,92 3,83 3,46 2,69 2,11 0,53 2,97

Børn og Skole 2,55 4,39 5,97 5,76 6,61 5,71 6,69 7,57 6,08 6,00 5,65 5,10 3,50 5,54

Arbejdsmarked 2,31 2,17 4,25 5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,15 5,29 8,03 6,19 3,63 5,05

Bibliotek og 

Borgerservice
2,19 2,08 3,53 5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,21 4,87 3,73 4,16

Ungeenhed 4,61 2,94 5,46 5,66 8,31 7,37 6,72 9,30 7,44 5,32 5,51 6,23 3,96 6,02

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 0,99 0,31 1,95

Sundhed og Pleje 4,10 4,82 6,13 6,27 6,66 6,70 7,40 7,76 6,76 6,03 5,18 5,31 4,37 5,93

Ledelsessekretariat - 0,82 1,95 1,39 - 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 - 1,24

Social- og 

Sundhedsmyndighed
2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,38 2,34 3,19

Handicap og 
Psykiatri

3,89 5,14 5,92 7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,93 6,64 6,30 4,72 6,80

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 8. august 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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