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1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.B.15.07.01 og forslag til
kommuneplantillæg nr. 15.24 Vinkelgården i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21231
Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 1. marts 2016 om at igangsætte
udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til tillæg til kommuneplanen, foreligger nu de
nævnte planforslag.
Planforslagene lægger op til at muliggøre, at den eksisterende tagetage på bygningen
beliggende langs Sæbystien indrettes med de 14 lejligheder med en helt ny
tagkonstruktion og nyt tag, men uden at den totale bygningshøjde ændres.
Planforslagene muliggør ligeledes en renovering af bygningernes friarealer og facader.
Lokalplanforslaget fordrer en mindre ændring af kommuneplanens rammebestemmelser
for så vidt angår etageantallet. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et
kommuneplantillæg, der foreslår etageantallet ændret fra 3 til 4 etager
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
planforslagene sendes i offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag



Lokalplanforslag FRE.15.07.01 (1376319 - GEO-2015-21231)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande Sæby Syd
Sags ID: GEO-2016-00781
Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af 5 oplande Sæby Syd – har været fremlagt i offentlig høring i perioden
fra den 2. maj til den 27. juni 2016.
Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem
ændres til et nyt separatsystem.
I forbindelse med offentlighedsfasen, er Frederikshavn Spildevand A/S blevet
opmærksom på, at der er tinglyst fællesprivat kloakanlæg på en række ejendomme på
Vinkelvej i Sæby. Fælleskloakken for disse ejendomme skal ligeledes separeres, og det
fremtidige separate kloaksystem vil fortsat, jf. tinglysningen have status af fællesprivat
kloakanlæg
Bemærkningerne fra Frederikshavn Spildevand A/S er indarbejdet i det endelige forslag
til tillæg nr. 9.
I øvrigt er der ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse
med den offentlige høring.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv.
vedtages endeligt med ovennævnte ændring.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag





Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
Bilag 2 - Udløbsskemaer (1282359 - GEO-2016-00781)
Endelig Tillæg nr 9 til spildevandsplan for 5 oplande Sæby (1392049 GEO-2016-00781)
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3 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
Sags ID: GEO-2016-00779
Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby – har været fremlagt i offentlig høring i
perioden fra den 2. maj til den 27. juni 2016.
Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem
ændres til et nyt separatsystem.
Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den
offentlige høring
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet at forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv.
vedtages endeligt uden ændringer.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag




Forslag- tillæg 10 - Separering af del af Chr Rhuus Vej - Sæby
(1283676 - GEO-2016-00779)
Oplandsskema for kloakopland (1283627 - GEO-2016-00779)
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4 (Åben) Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Ålbæk Havn
Sags ID: GEO-2016-01301
Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Ålbæk Havn søger om udarbejdelse af ny lokalplan for den eksisterende Ålbæk Havn.
Området er i dag omfattet af ”Lokalplan nr. 164-E.4 Lokalt erhvervsområde, Ålbæk
Havn”, som bl.a. åbner mulighed for anvendelse til: fiskerierhverv, klubvirksomhed,
gæstehavn, eksisterende detailhandel med fisk og kiosk, redskabshuse/vinteropbevaring
af både mv samt redskaber og grej mv. for bundgarnsfiskere. Den eksisterende lokalplan
er udarbejdet i juni 2000.
Havnen ønsker at åbne mulighed for nye anvendelser som: Liberale erhverv,
restaurationsvirksomheder samt detailhandel (i dag kun med fisk og kiosk).
Bland andet det eksisterende skibsværft på havnen tænkes erstattet med ovenstående
anvendelser, idet havnens problemer med vanddybden bevirker, at der fremover
sandsynligvis ikke vil kunne drives normalt skibsværft på havnen.
Derudover ønskes der mulighed for at etablere serveringsareal i op til 2 etagers højde,
hvor der i dag kun er mulighed for maksimalt 1 etage og 3,5 meter, således at
restauranterne kan lave fælles serveringsareal eventuelt over fiskerestaurantens P-plads
med udsigt over havn og Ålbæk bugt.
Havnen har indsendt en ansøgning på ovenstående. Dertil har fagcenteret modtaget et
helt konkret oplæg til lokalplanændringer i forhold til den nugældende lokalplan for
området.
Området er omfattet af retningslinje 6.1 ”Områder til detailhandelsbutikker – Lokalcenter
Aalbæk syd og havn” i kommuneplan 2015. I området kan der etableres
dagligvarebutikker med en maksimal butiksstørrelse på 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker
med en maksimal butiksstørrelse på 700 m2. Inden for området kan der
etableres/planlægges for nye butikker og omdannelse af eksisterende butikker op til et
maksimalt butiksareal på 9.000 m2, hvor af de 5.913 m2 er eksisterende butiksareal.
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Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Inden for
strandbeskyttelseslinjen må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder
eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.
Ændret anvendelse af en eksisterende bygning kan være omfattet af forbuddet mod
tilstandsændringer, selv om der ikke sker en ændring af bygningens ydre fremtræden.
Dette gælder navligt ibrugtagning til beboelse, butikserhverv eller restaurant og lignende
Forbuddet gælder dog ikke for arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål.
Fagcenteret anbefaler derfor, at anvendelsen af butikker til detailhandel præciseres til at
omfatte havnerelaterede butikker, skibsproviantering mv. Vedrørende liberale erhverv og
restauranter på havnen kan der være forhold, som vil afhænge af en nærmere afklaring
med Kystdirektoratet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der kan udarbejdes ny planlægning for området efter
fagcenterets anbefalinger, og at ansøger forestår tilvejebringelse af lokalplanen.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag





Ansøgning om igangssætning af ny lokalplan for Ålbæk Havn (1303140
- GEO-2016-01301)
forslag til ny lokalplan (1328710 - GEO-2016-01301)
Ændringer til lokalplanen (1328712 - GEO-2016-01301)
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5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S
Sags ID: EMN-2016-00332
Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2017 til godkendelse
i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.
Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 9. marts 2016.
MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget
2016, med følgende væsentlige ændringer:
 Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse samt
abonnementsordningen for lægehuse m.v. holdes uændret i forhold til budget
2016.

Prisen for indsamling og behandling af kasser med sygehusaffald falder
fra180,00 kr./kasse til 167,00 kr./kasse.
I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2017 ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2017
Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald
og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 23,40 kr. pr. virksomheder,
registreret i CVR og 1,39 kr. pr. indbygger, hvilket er uændret i forhold til budget 2016.
MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig
prisfremskrivning.
Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til
5.775 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 135.000 kr.
Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes erhvervsaffaldsgebyr der opkræves,
med enkelte undtagelser, hos alle virksomheder med et aktivt CVR-nr.
Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der
indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til
Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.
Gebyrprincipper
Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger,
opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.
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Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret
registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal
opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret
Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i
form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne.
Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af
blandt andet affaldstype og mængde.
Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er
indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede
administrationsomkostninger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2017 tages til efterretning og
fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag



MVs Budgetforslag 2017 (1342857 - EMN-2016-00332)
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6 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt
takstblad fra Frederikshavn affald
Sags ID: GEO-2016-02264
Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selvprincippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved
brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre
end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering
skal således være omkostningsbestemt.
De nationale affaldsplaner indebærer blandt andet en øget fokus på større genbrug og
sortering af husholdningsaffaldet. I Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der udstikker
rammerne for den fremtidige håndtering af affald i kommunen, er det et mål at
eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovationen
og opdeling i bioaffald og restaffald samt udbygning af ordninger for genanvendelige
fraktioner.
Der er ikke i budget for 2017 indregnet omkostninger til nye indsamlingsformer, men der
er indregnet omkostninger til forventelige projektarbejder. En omlægning af
indsamlingsordningerne forventes ikke samlet at medføre øget betaling for indsamling
eller affaldsbortskaffelse, men kan betyde ændrede priser for borgerne på de enkelte
løsninger, jf. licitation på indsamlingsopgaven foretaget af Frederikshavn Affald A/S i
2015.
Frederikshavn Affald A/S har valgt at fastholde taksterne i 2017 uændret i forhold til
taksterne i 2016 og afvente takstændringer indtil det fremtidige indsamlingssystem er
endeligt valgt.
På baggrund af ovenstående anbefaler CTM, at Frederikshavn Kommunes takster til
borgerne også fastholdes uændret i 2017.
Uændrede takster medfører at der vil blive henlagt ca. 750.000 kr. til uforudsete udgifter
ved implementering af nye indsamlingssystemer og til at udjævne og stabilisere taksterne
når der skiftes indsamlingssystem.
Takstblad 2017 for Frederikshavn Affald A/S
I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune
godkende takster for selskabet.
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Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 23. juni 2016 godkendt
selskabets driftsbudget og takstblad for 2017. Frederikshavn Affald A/S fremsender på
den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.
Renovationstaksten 2017
Udgifterne til Frederikshavn Affald A/S er for 2017 stort set uændret i forhold til 2016,
hvorfor taksterne med ovennævnte begrundelse fastholdes i 2017:

Sæk/uge
Sæk/sommerhus
Sæk 14. dag
140 l cont./uge
140 l cont./ 14. dag
240 l cont./uge
240 l cont./ 14. dag
400 l cont./ uge
400 l cont./14. dag
600 l cont./uge
600 l cont./14. dag
800 l cont./uge
800 l cont./14. dag
Molok pr. tømning
Takst for ændring
Ekstrasække

Takster 2017
900
550
550
1120
660
1665
920
2150
1150
2650
1400
3200
1700
550
100
24

Takster 2016
900
550
550
1120
660
1665
920
2150
1150
2650
1400
3200
1700
550
100
24

Alle takster er ekskl. moms.
Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere
Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s
omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap
og papir, hjemmekompostering, batteriindsamling, storskrald samt
administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse
af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.
I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og
behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

For 2017 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Lejligheder/helårsboliger
Sommerhuse /
værelser
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1025
750

Gebyr 2016
1025
750
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Alle gebyrer er ekskl. moms.
Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør
brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsens §
57.
Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for
virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en
klippekortordning, med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til
genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og
trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.
Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder
affald, virksomheden forventer at aflevere.
Ordningen fortsætter uændret i 2017
Gebyr 2017
Gebyr 2016
Kun genanvendeligt (grønt kort)
950
950
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)
2.350
2.350
Stor mængde, op til 10 ton/år (rødt kort)
4.700
4.700
Alle gebyrer er ekskl. moms.
Gebyr for administration
Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til
Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af kommunens
generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger
Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle
administrationsomkostninger, herunder:


De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel



Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata



Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse



Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra
virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2017
Grundgebyr administration - erhverv

Gebyr 2017
300

Gebyr 2016
300

Gebyret er ekskl. moms.

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


nærværende forslag for 2017 til renovationstakster samt miljø- og
genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
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nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr
for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til byrådets
godkendelse.



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

Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag



Takstblad for 2017 (1359093 - GEO-2016-02264)
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7 (Åben) Miljø- og strandberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2008-01038
Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Formålet med både Miljøberedskabsplanen og strandberedskabsplanen er, at Center for
Teknik og Miljøs (CTM), indenfor forvaltningens kompetenceområde, har rammerne for at
kunne yde en kvalificeret natur- og miljøfaglig bistand til beredskabet i forbindelse med
miljøuheld, samt at forvaltningen og Nordjyllands Beredskab, klynge nord - Frederikshavn
har fælles retningslinjer for, hvordan en miljøberedskabsmæssig situation skal håndteres.
Begge planer er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, klynge nord –
Frederikshavn og erstatter tidligere planer på området. Planerne beskriver de særlige
opgaver der er i relation til miljøberedskabet for akutte miljøuheld ved vandløb, søer,
grundvand og på landjorden samt sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige
forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne.
Miljøberedskabsplanen er udarbejdet i henhold til beredskabsloven og indgår som en
del af Frederikshavn Kommunes samlede beredskabsplan, jf. beredskabslovens § 25
stk. 1.
Strandberedskabsplanen er udarbejdet i henhold til § 35 i lov om beskyttelse af
havmiljøet. Ved revision af strandberedskabsplanen skal miljø- og fødevareministeriet og
forsvarsministeriet orienteres.
Begge planer skal jf. lovgivningen ajourføres løbende når der forekommer væsentlige
ændrede forhold og skal tages op til en samlet vurdering mindst hvert 4. år.
CTM vurderer, at planerne vil styrke beredskabet og forvaltningen i en miljømæssig
beredskabssituation og skabe en fælles praksis for, hvordan sådanne situationer skal
håndteres. Planen sikrer også, at Nordjyllands Beredskab har en klar indgang til
forvaltningen, og at forvaltningen ved, hvem der gør hvad i en miljøberedskabsmæssig
situation.
Der er tilknyttet en fælles adresse- og telefonliste til de 2 planer, der i samarbejde
mellem CTM og Nordjyllands Beredskab opdateres jævnligt og mindst en gang årligt.
Begge planer lægger op til, at alle miljøberedskabsmæssige situationer
indgår til og styres af Nordjyllands Beredskab, som videreformidler til CTM’s
miljøvagter om nødvendigt og relevant.
De to planer skal fungere som opslagsværk for både Nordjyllands Beredskab og
CTM’s miljøvagter. De væsentligste elementer i planerne er:
Miljøberedskabsplanen:
 Generelle handlingsinstrukser for alamcentral/politi og beredskab til vurdering
af miljøuheldets omfang.
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Redskaber til vurdering af relevant og nødvendig indsats ud fra om der er tale
om ”mindre miljøuheld” eller ”større miljøuheld”
Overordnede anvisninger i relation til uheld ved vandløb/søer,
grundvandvand/jord, kloakker og havneområder.
Konkrete anvisninger i relation til uheld ved vandforsyningsanlæg og offentlig
kloak.
Information og underretning

Strandberedskabsplanen:
 Generel alarmerings- og varslingsprocedure.
 Retningslinjer for anmeldelse til Miljøstyrelsen og Marinestaben
 Beskrivelse af de enkelte kyststrækningers sårbarhed.
 Redskaber til vurdering af relevant indsats på baggrund af forureningens
størrelse og om det forurenede område dækker flere kommuner.
 Procedurer for prøveudtagning og log til dokumentation for forureningens
omfang og afholdte udgifter
 Retningslinjer for håndtering og bortskaffelse af affald
 Information og underretning

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

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

Bilag





Miljøberedskabsplan 09-06-2016 (1338412 - EMN-2008-01038)
Strandberedskabsplan 09-06-2016 inkl kortbilag (1338413 - EMN2008-01038)
Telefonliste og adresseliste - miljø- strandberedskab 09-06-2016
(1338414 - EMN-2008-01038)
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8 (Åben) Boliger i fællesbygningen på Sæby Søbad
Sags ID: GEO-2015-22725
Sagsbehandler: Lene Morthensen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af boliger i
fællesbygningen på Sæby Søbad. Ansøger ejer fællesbygningen og har ønske om at
udvide og indrette 23-25 boliger i fællesbygningen i varierende størrelse fra 80-130 m2.
Boligerne forventes at henvende sig til forskellige brugergrupper fra børnefamilier til
enkeltpersoner eller par, se bilagte ansøgning.
Den eksisterende fællesbygning ønskes udvidet mod syd således, at der opstår en
karrebebyggelse og centerdelens gårdrum vil fremstå som et halvprivat område med
adgang til boliger, plads til ophold og træer m.m. Udtrykket af bygningen og valg af
materialerne i udvidelsen vil være i samspil og overensstemmelse med den eksisterende
bebyggelse. Samtidig vil udvidelsen ske i respekt for feriehusenes placeringer, udsyn og
adgang til stranden, se bilagte prospekt. Der vil desuden blive skabt plads i bebyggelsen
til formidleren af udleje af feriehusene på Sæby Søbad (pt. Danland).
Ansøger har igennem flere år forgæves forsøgt at drive restaurant med tilhørende mødeog konferencefaciliteter i fællesbygningen, men har måttet sande, at det efter flere forsøg
ikke er lykkes at skabe en fornuftig økonomi og forretning. Som følge heraf er
restauranten og mødelokalerne nu lukket og fællesbygningen står tom.
Tidligere politisk behandling
Ønsket om en ændret anvendelse af fællesbygningen ved Sæby Søbad har tidligere
været behandlet på Plan- og Miljøudvalget på møde den 5. maj 2015. Udvalget
besluttede dengang at igangsætte planproces med en indledende foroffentlighedsfase.
Denne fase blev dog aldrig gennemført, da ansøger satte ansøgningen i bero, fordi en
gruppe fra ejerforeningen til Sæby Søbad ville forsøge at etablere en investorgruppe som
kunne overtage ejendommen. Dette har efter et års venten ikke kunnet gennemføres.
Sagen er sendt til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget igen, da ansøger, ud over
at ændre anvendelsen af fællesbygningen til boligformål, nu også har ønske om at udvide
bygningen, så der tilbygges ca. 500 m2 til i alt 23-25 boliger fremfor de oprindelige 14-15
helårsboliger.
Eksisterende planlægning
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Fællesbygningen er ifølge Kommuneplan 2015 udlagt til ferie- og fritidsområde, ferieby
og feriecenter samt grønne områder (SAE.F.01.50). Den eksisterende lokalplan
(SAE.4.24.0) udlægger fællesbygningen til Sæby Søbads fællesanlæg som restaurant,
kursusbygninger, reception, div aktivitetsrum samt svømmehus. Anvendelsen af
fællesbygningen på Sæby Søbad til boligformål vil derfor betyde, at der skal udarbejdes
kommuneplantillæg og lokalplan for området, som udlægger arealet til boliger.
I Kommuneplan 2015 ligger området med fællesbygningen inden for et større område
udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Sæby og omegn. Området er samtidig beliggende
inden for et område udpeget som fjernbeskyttelseszone ved en aftalekirke. Udpegningen
skal beskytte indblik til Sæby Kirke og har betydning i forhold til placering og højde på nyt
byggeri. Hele Sæby Søbad ligger inden for kystnærhedszonen. En ændret anvendelse og
bygningsmæssige ændringer og udvidelser skal vurderes i forhold til udpegningen som
værdifuldt kulturmiljø samt de hensyn, der ligger i forhold til kystnærhedszonen og
beskyttelseszonen om Sæby Kirke, se i øvrigt bilagte referat med bilag fra mødet den 5.
maj 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:


der igangsættes planlægning for det ansøgte. Der afholdes indledningsvis en 4ugers foroffentlighedsfase med borgermøde i efteråret 2016 med henblik på at
indhente ideer og forslag til den fremtidige planlægning.



der efter foroffentlighedsfasen tages stilling til konkret planlægning for det
ansøgte. Der skal efterfølgende udarbejdes lokalplan og tillæg til Kommuneplan
2015. Lokalplanen udarbejdes af bygherre og kommuneplantillæg af kommunen.

Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag






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

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø er i forbindelse med behandling af flere henvendelser vedr.
støjproblemer i Skagen blevet bekendt med flere ikke ansøgte forhold ved restaurationer
på Havnevej og Sct. Laurentii Vej i Skagen.
Til orientering oplistes oversigt over de konstaterede forhold og status.
Havnevej 5C
På Havnevej 5C er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om, eller som ikke
overholder den gældende lokalplan for området:


Markise påbygget gavl mod Havnevej 9. Markisen overholder ikke lokalplanens
bestemmelser om udseende og størrelse.



Udebar i skel mod Havnevej 9. Bygningen overholder ikke lokalplanens
bestemmelser om omfang, placering og ydre fremtræden.



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



Hegn/afskærmning mod Havnevej 9 og mod parkeringsareal. Hegnet overholder ikke
lokalplanens bestemmelser om udseende og højde.



Tilbygning af udhus/udvidelse af køkken i baggården.
Tilbygningen opfylder ikke lokalplanens bestemmelser om ydre fremtræden.



Køkkenvogn/scene opsat på parkeringsareal i baggården. Vognen er opstillet på
areal, der er udlagt til parkering og direkte i naboskel, og overholder ikke lokalplanens
bestemmelser om udseende mv.

Der er indsendt ansøgning om dispensation for lovliggørelse af markise og udebar.
Ansøgningerne behandles som selvstændige punkter på udvalgets dagsorden.
Ansøgning om tilbygning i baggården er under behandling i Center for Teknik og Miljø.
Skilt er udskiftet med nyt skilt, som respekterer lokalplanen.
Repræsentant for ejer har oplyst, at køkkenvogn vil blive fjernet og at de vil indgå i dialog
med naboerne og ændre hegnet, så det er tilpasset naboernes ønsker og lokalplanens
bestemmelser. Disse arbejder afventer afklaring på mulig lovliggørelse af markise og
udebar samt dialogmøde med naboer.
Havnevej 5A
På samme ejendom, men vedrørende ejerlejligheden Havnevej 5A, er der konstateret
følgende forhold, der ikke er søgt om, eller som ikke overholder den gældende lokalplan:
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Fast overdækning af udeserveringsareal mod Havnevej 3A. Overdækningen
overholder ikke lokalplanens bestemmelser om udformning og materialevalg.



Markise mod Havnevej. Der er opsat markise ud over Havnevej. Markisen overholder
ikke lokalplanens bestemmelser om udseende og størrelse.



Tilbygning af udhus/lager i baggården.
Tilbygningen opfylder ikke lokalplanens bestemmelser om ydre fremtræden.



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

Center for Teknik og Miljø har været i dialog med ejer, der oplyser, at den faste
overdækning mod Havnevej 3A fjernes. Ejer vil søge om lovliggørelse af markise og
udhus/lager. Ansøgning er ikke modtaget endnu.
Havnevej 3A
På Havnevej 3A er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om, eller som ikke
overholder den gældende lokalplan:


Markise over udeserveringsareal mellem Havnevej 3A og Havnevej 5A. Markisen
overholder ikke lokalplanens bestemmelser om udseende og størrelse.

Ejer er kontaktet for lovliggørelse af markisen. Repræsentant for ejer har oplyst, at de vil
søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Ansøgning er ikke modtaget endnu.
Havnevej 16
På Havnevej 16 er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om eller som ikke
overholder den gældende lokalplan:


Opsat afskærmning omkring udeareal i baggården. Afskærmning overholder ikke
lokalplanens bestemmelser om hegn mv.



Markise over udeareal i baggården. Markise overholder ikke lokalplanens
bestemmelser om udformning og størrelse.



Opsat udebar i skel mod Havneplads 4A. Bygningen overholder ikke lokalplanens
bestemmelser om omfang, placering og ydre fremtræden.



Overdækning af flugtvej/passage mod Havneplads 4A.

Der er fremsendt ansøgning om lovliggørelse af de enkelte forhold. Ansøgningen
behandles som selvstændigt punkt på udvalgets dagsorden.
Sct. Laurentii Vej 41
På Sct. Laurentii Vej 41 er der konstateret følgende forhold, der ikke er søgt om eller som
ikke overholder den gældende lokalplan:


Markise over udeserveringsareal mod Holstvej og markise over udeserveringsareal
mod Sct. Laurentii Vej. Markiserne overholder ikke lokalplanens bestemmelser om
udseende og størrelse.

Der er fremsendt ansøgning om dispensation for lovliggørelse af de opsatte markiser.
Ansøgningen behandles som selvstændigt punkt på udvalgets dagsorden.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag






Ikke
Ikke
Ikke
Ikke

ansøgte
ansøgte
ansøgte
ansøgte

forhold
forhold
forhold
forhold
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10 (Åben) Lovliggørelse af markise mv., Havnevej 16, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01854
Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
I forbindelse med tilsyn på ejendommen Havnevej 16 i Skagen har Center for Teknik og
Miljø konstateret flere forhold, der ikke har været søgt om eller overholder den gældende
lokalplan for området. Der er i baggården opsat en ca. 40 m² stor overdækning / markise
med sammenfoldeligt tag. Markisen er fastgjort på eksisterende bygning på en ca. 3,5 m
høj skærmvæg mod nord/øst. Der er opsat mindre overdækket bar i skel mod
Havneplads 4 og udført overdækning af passage mellem Havnevej 16 og Havneplads 4.
Ejer har søgt om lovliggørelse af de enkelte forhold, og begrunder bl.a. ansøgningen
med, at de ikke har været bekendt med, at det opførte har krævet tilladelse samt at
gården er fuldstændigt afskåret, så det ikke er synligt i området. Afskærmningsvæggen er
bygget for at imødekomme støjklager fra naboejendomme.
Yderligere begrundelser fremgår af ansøgningen i bilag.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte.
Havnevej 16 er i lokalplanen optaget som en bevaringsværdig bygning, og er registreret
med bevaringsværdi 4 (middel) i kommunens SAVE registrer.
Ejendommen var dog ikke optaget som bevaringsværdig i den tidligere Lokalplan 100C.10 for bevaring af Skagen bymidte, som var gældende for ejendommen før 2008.
Lokalplan SKA.200.C1 blev vedtaget i december 2008, og har bl.a. til formål at beskytte
kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder
i harmoni med den oprindelige byggeskik og bymæssige karakter.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for bygningers omfang samt bestemmelser om
markiser og hegn. Heraf fremgår det bl.a., at bygninger skal holdes mindst 2,5 m fra
naboskel. Mindre sekundære bygninger kan dog opføres i skel. Markiser må kun
opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og dørhuller og overdækning af
udeserveringsarealer må kun foretages med parasoller. Hegn og plankeværk må ikke
være højere end 1,8 m og skal males i farverne svensk rød, grå eller sort.
Ejendommen er optaget som bevaringsværdig, og der er ikke optaget konkrete
bestemmelser om bygningernes ydre fremtræden, da ombygning kun må foretages med
byrådets tilladelse.
Juridiske konsekvenser
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Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra
bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens
principper.
Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering med mindre
forholdet vurderes af underordnet betydning for de omboende jf. Planlovens § 20.
Naboorientering er ikke gennemført.
Planmæssige konsekvenser
Når der er tale om forhold af ældre karakter kan kommunen, som følge af passivitet,
miste retten til at håndhæve en lokalplans bestemmelser.
Ved vurdering af eventuel myndighedspassivitet har Natur- og Miljøklagenævnet praksis
for at lægge vægt på den forløbne tid, graden af ond tro samt væsentligheden af det
ulovlige forhold, herunder hensynet til omgivelserne og kommunens saglige planmæssige
interesse.
Fagcenterets vurdering
Overdækning af passagen mellem Havnevej 16 og Havneplads 4 er udført i starten af
1990’erne. Med baggrund i bygningens alder, vurderes der ikke at være hjemmel til at
kræve overdækningen fjernet.
Markise, udebar og skærmvæg er alle opført før Lokalplan 200.C1 blev vedtaget i
december 2008. De enkelte konstruktioner har dog krævet tilladelse efter såvel den
dagældende som nuværende lokalplan.
Med baggrund i at markise, udebar og skærmvæg alle er opført før lokalplanens
vedtagelse i 2008 vurderes det dog tvivlsomt, om et krav om lovliggørelse vil kunne
håndhæves. Konstruktionerne er desuden ikke synlige i området og vil ikke ændre på
områdets karakter eller opfattelsen af bebyggelsen på Havnevej 16.
Center for Teknik og Miljø vurderer, at eventuel dispensation vil være af underordnet
betydning for de omboende, og vil kunne meddeles uden forudgående naboorientering
grundet byggeriets alder og begrænsede synlighed i området.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles de for lovliggørelse nødvendige
dispensationer med baggrund i, at konstruktionerne er opført før lokalplanens vedtagelse
og ikke er synlige i gadebilledet.

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

Bilag




Oversigtskort og tilsynsnotat (1391590 - BYG-2016-01854)
Ansøgning Havnevej 16 (1391589 - BYG-2016-01854)
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11 (Åben) Ansøgning om dispensation til at bibeholde markise, Havnevej
5C, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01057
Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Arkitekt har på vegne af ejer og lejer af ejerlejligheden Havnevej 5C søgt om
dispensation til at beholde opsat markise på ejendommen Havnevej 5A.
Ansøger begrunder bl.a. ansøgning om dispensation med, at der er flere lignende
markiser i området, og at de derfor har været i god tro forud for opstillingen og henstiller
til, at der vises et proportionalitets hensyn. Markisen er opstillet for at etablere et
udemiljø, som kan understøtte gadelivet på Havnevej med samtidig respekt for Skagen
og byens særkende. Markisen er et vigtigt element for ydersæsonerne, og for muligheden
for at holde åbent hele året. Yderligere begrundelser fremgår af ansøgningen i bilag.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte.
Lokalplanen har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i
bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige
byggeskik og bymæssige karakter.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at markiser skal udføres i ensfarvet og
refleksfrit stof og kun må opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og
dørhuller. Overdækning af udendørs serveringsarealer må fortages med parasoller under
forudsætning af, at der opnås et harmonisk helhedsindtryk med tilhørende bygninger og
omgivelser. Der må ikke opsættes faste baldakiner.
Den opsatte markise er ca. 140 m² og er påbygget den eksisterende bygning over mod
Havnevej 9, så den dækker hele bygningens facade mod syd. Markisen er udført med
bærende stålkonstruktioner og sammenfoldeligt sort lærredstag.
Markisen overholder dermed ikke lokalplanens bestemmelser om markiser. Opsætning af
markisen har desuden krævet byggetilladelse, da der vurderes at være tale om en
væsentlig bygningskonstruktion.
Juridiske konsekvenser
Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra
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bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens
principper.
Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering jf. Planlovens § 20.
Naboorientering er ikke gennemført.
Planmæssige konsekvenser
Det er fagcenterets vurdering, at markisen i størrelse og udformning virker dominerende
på bygningen og fremstår som en egentlig tilbygning, der skjuler den bagvedliggende
bygning. Markisen vurderes ikke at respektere bygningens proportioner og arkitektur.
Bestemmelserne om markiser og begrænsningen i mulighederne for at etablere egentlige
overdækkede arealer har bl.a. til formål at sikre, at de oprindelige bygningernes
helhedsindtryk ikke skjules bag sådanne konstruktioner. En godkendelse af markisen
vurderes dermed at være i strid med intentionerne bag bestemmelserne.
En eventuel dispensation vurderes desuden at ville danne præcedens i sammenlignelige
sager.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til
at bibeholde den opsatte markise.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag




Oversigtskort og fotos (1391597 - BYG-2016-01057)
Ansøgning om lovliggørelse af markise (1391596 - BYG-2016-01057)
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12 (Åben) Ansøgning om dispensation til opsatte markiser, Sct. Laurentii
Vej 41, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01865
Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om dispensation for opsatte markiser
på ejendommen Sct. Laurentii Vej 41.
Ansøger fremfører, at hun mener markiserne er lavet, så de er indpasset miljøet omkring
bygningerne og at markiserne er udført i et design, som tilpasser sig nærmiljøet og
bygningen. Markiserne køres kun ind og ud i sommerperioden, når vejret er dårligt.
Terrasserne er lukkede om aftenen i Viseværtshuset for at undgå musik og støjgener til
omkringliggende naboer, hvilket har hjulpet gevaldigt, da der ikke har været klaget på
musik siden.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte.
Lokalplanen har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i
bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige
byggeskik og bymæssige karakter.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at markiser skal udføres i ensfarvet og
refleksfrit stof og kun må opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og
dørhuller. Overdækning af udendørs serveringsarealer må fortages med parasoller under
forudsætning af, at der opnås et harmonisk helhedsindtryk med tilhørende bygninger og
omgivelser. Der må ikke opsættes faste baldakiner.
Der er på ejendommen opført en ca. 75 m² stor markise / overdækning mod Holstvej
samt ca. 55 m² markise / overdækning mod banen og Sct. Laurentii Vej.
Markiserne er påbygget den eksisterende bygning og udført med selvstændigt bærende
konstruktioner, der understøtter et sammenfoldeligt hvidt lærredstag.
Markiserne overholder dermed ikke lokalplanens bestemmelser om markiser. Opsætning
af markiserne har desuden krævet byggetilladelse, da der vurderes at være tale om en
væsentlig bygningskonstruktion.
Juridiske konsekvenser
Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra
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bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens
principper.
Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering jf. Planloven § 20.
Naboorientering er ikke gennemført
Planmæssige konsekvenser
Det er fagcenterets vurdering, at markiserne i størrelse og udformning virker
dominerende på bygningen og fremstår som egentlige tilbygninger. Markiserne skjuler
delvist den bagvedliggende bygning og bygningens detaljer. Markiserne vurderes at
gennemskære huset på langs, så overetagen skilles fra underetagen, hvilket yderligere
forværres ved, at terrasserne desuden er delvist lukkede på siderne. Bygningen opleves
dermed ikke længer som en helhed fra terræn til tag.
Markiserne vurderes ikke at respektere bygningens proportioner og arkitektur.
Bestemmelserne om markiser og begrænsningen i mulighederne for at etablere egentlige
overdækkede arealer har bl.a. til formål at sikre, at de oprindelige bygningernes
helhedsindtryk ikke skjules bag sådanne konstruktioner. En godkendelse af markiserne
vurderes dermed at være i strid med intentionerne bag bestemmelserne.
En eventuel dispensation vurderes desuden at ville danne præcedens i sammenlignelige
sager.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til
at bibeholde de opsatte markiser.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag




Oversigtskort og fotos (1391603 - BYG-2016-01865)
Ansøgning om lovliggørelse af markiser (1391602 - BYG-2016-01865)
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13 (Åben) Ansøgning om dispensation for lovliggørelse af udebar,
Havnevej 5C, Skagen
Sags ID: BYG-2016-01057
Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Arkitekt har på vegne af lejer og ejer af ejerlejligheden Havnevej 5C søgt om
dispensation til at beholde opsat udebar på ejendommen Havnevej 5A.
Baren er opstillet på areal, der tidligere har været anvendt til udeservering, og er placeret
ca. ½ m fra skel mod Havnevej 9. Bygningen er udført med ydervægge i træ og med
ensidig taghældning beklædt med stålplader. Ansøger vurderer, at bygningen kan
sidestilles med udhusbyggeri, og er indstillet på at ændre tagmaterialet til tagpap og
beklæde ydervægge med sort lodret bræddebeklædning for at tilpasse bygningen til
lokalplanens bestemmelser garager, carporte og udhuse.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C1 for centerområde 1 i Skagen Bymidte.
Lokalplanen har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i
bymiljøet samt sikre, at bebyggelsen fremtræder i harmoni med den oprindelige
byggeskik og bymæssige karakter.
Den ansøgte bygningen vurderes at være i strid med følgende bestemmelser i Lokalplan
SKA.200.C1:


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



§ 8.1 hvorefter nybyggeri fremstå med ydervægge som blank mur i røde håndeller blødstrøgne teglsten. Ydermure må desuden berappes eller vandskures og
males i hvid, lys okkergul, rød eller rosa.



§ 8.6 hvorefter tage på hovedhuse skal udføres med symmetrisk saddeltag med
taghældning på 40°-50° beklædt med tegltag.

Lokalplanen giver mulighed for, at udhusbyggeri kan opføres nærmere naboskel end 2,5
m. Udhusbyggeri, karnapper, udskud og sammenbygninger kan desuden udføres som
træværk med lodrette brædder/lister i farverne hvid, sort, grå eller svensk rød og med tag
beklædt med tagpap. Udskud kan udføres med ensidig taghældning. Mindre karnapper
og mellembygninger må udføres med fladt tag.
Da bygningen benyttes til en bygningsmæssig anvendelse, vurderes den ikke at kunne
sidestilles med udhusbyggeri. Da bygningen desuden er fritliggende og ikke opført som
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en påbygning til hovedbygningen, vurderes den ikke at være omfattet af lokalplanens
bestemmelser for karnapper, udskud og sammenbygninger.
Juridiske konsekvenser
Jf. Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
lokalplanens bestemmelser. Jf. Planlovens § 19 kan der gives dispensation fra
bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens
principper.
Dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering jf. Planlovens § 20.
Naboorientering er ikke gennemført.
Planmæssige konsekvenser
Uagtet tagbeklædning udskiftes til tagpap og ydervægge beklædes med sorte lodrette
brædder, vurderer fagcenteret ikke, at bygningen er tilpasset den omkringliggende
bebyggelse eller falder naturligt ind i området. Bygningens placering tæt på naboskel
vurderes desuden at kunne medføre væsentlige gener for nabo på Havnevej 9.
Hvis tagkonstruktionen fjernes, vil der ikke være tale om en bygning i byggelovens
forstand. Det er dermed tvivlsomt, om baren kan kræves fjernet, da lokalplanen ikke
indeholder specifikke bestemmelser om inventar mv..
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til
at bibeholde den overdækkede bar.
Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag




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

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om indretning af boligenheder på
1. salen i det tidligere Posthus på Jernbanealle 2A i Sæby. Ansøger har tidligere haft
forespurgt på indretning af boliger i ejendommen og er blevet vejledt om, at det kræver
ansøgning om byggetilladelse.
Ejendommen Jernbanealle 2A er beliggende i rammeområde SAE.C.01.24 i
Kommuneplan 2015, der muliggør etablering af butikker, butikker med værksted, hotel,
restaurant, klinikker, kontorer og service. Der kan ikke opføres eller etableres nye boliger
i området som følge af nærheden til slagteriet Danish Crown. Området ved Jernbanealle
2A er ikke omfattet af en lokalplan. Se bilagte rammebestemmelse.
Jernbanealle 2A har før vedtagelse af den gældende Kommuneplan 2015 været omfattet
af rammeområde SAE.C.01.20 i Kommuneplan 2009-2020, som muliggjorde etablering af
boliger. Ansøger er senest ved forespørgsel om etablering af boliger i marts 2014 blevet
vejledt om, at boliger på Jernbanealle 2A var muligt. Samtidig blev ansøger orienteret
om, at kommuneplanen var under revision, og at området ved Jernbanealle 2A forventes
at blive omfattet af en ny kommuneplanramme, hvor der ikke kan etableres nye boliger.
Se bilagte svar på forespørgsel.
Slagteriet Danish Crown med 770 ansatte er beliggende umiddelbart vest for
Jernbanealle 2A, og det vil få konsekvenser for driften af slagteriet, hvis der etableres
flere boliger i nærområdet til slagteriet.
Forslag til Kommuneplan 2015 var i offentlighedsfase i perioden fra den 14. maj til den 6.
august 2014, hvor det fremgik, at rammeområde SAE.C.01.24 var ny og ikke gav
mulighed for nye boliger. Frederikshavn Kommune modtog en del indsigelser i
offentlighedsfasen, men ingen omkring ændring i anvendelsesbestemmelserne i
rammeområdet ved Jernbanealle 2A.
Kommuneplan 2015 blev udarbejdet med fokus på kommunens vækstspor, herunder
fødevarer. Samtidig var der i kommuneplanen øget opmærksomhed på
risikovirksomheder og deres placering i forhold til boligområder. I Sæby hvor slagteriet
Danish Crown er beliggende midt i centrum og omgivet af boligområder, var der særlig
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fokus på at sikre slagteriets fremtid i harmoni med de eksisterende omkringliggende
boliger og sikre, at der ikke blev givet mulighed for flere boligenheder i området. Som
følge heraf blev rammebestemmelserne for Jernbanealle 2A ændret. Se historik i sagen
på bilag.
Ansøgningen om at indrette boligenheder på Jernbanealle 2A er i strid med
rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015 og vil give udfordringer i forhold til den
nuværende aktivitet på Danish Crown. Med udgangspunkt heri anbefaler Center for
Teknik og Miljø, at der nedlægges forbud efter planlovens §12, stk. 3, der lovgiver, at der
kan nedlægges forbud mod ændret anvendelse af bebyggelse, der er i strid med
bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der nedlægges forbud efter Planlovens §12, stk. 3 mod
indretning af boliger på Jernbanealle 2A i Sæby.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag






Oversigtskort (1321639 - GEO-2016-01375)
Kommuneplan 2015 - rammebestemmelse SAE.C.01.24 (1322014 - GEO2016-01375)
Svar på forespørgsel om boliger pr. 14. marts 2014 (1304640 - GEO2016-01375)
Historik i sagen (1324252 - GEO-2016-01375)
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15 (Åben) Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Havnevej
8, Strandby
Sags ID: GEO-2016-01261
Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er ansøgt om nedrivning af bygningen Havnevej 8 i Strandby. Bygningen er i
kommuneplanen registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3 med
baggrund i sjældenhed, form og arkitektur. Bygningen er fra 1750 og en karakteristisk
raallinggård.
Ansøgningen er begrundet i ønske om nedrivning med henblik på opførelse af en ny
bygning.
Nedrivning af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning og
bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må bevaringsværdige bygninger ikke
nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og
kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge
forbud mod nedrivningen.
Anmeldelsen har været annonceret på kommunens hjemmeside, og der er udsendt
høringsbrev til de obligatoriske høringsparter. Der er i den forbindelse indkommet
bemærkninger til sagen fra Nordjyllands Kystmuseum, der under ingen omstændigheder
kan anbefale en nedrivning. Det fremføres, at bygningen er en af de bedst bevarede
raalinggårde i området omkring Frederikshavn. Kystmuseet anbefaler, at der i stedet
rejses en fredningssag eller i det mindste udarbejdes en bevarende lokalplan, der kunne
omfatte hele den ældste del af Strandby by. En anbefaling der også er peget på i
Frederikshavn Kommuneatlas.
Indsigelsen har været forelagt ejerne af bygningen, der ikke kan se ideen i at bevare
bygningen, da den efter ejernes mening er i dårlig stand. Ejernes ønske er at fjerne de
gamle bygninger og bygge nyt i samme stil, som den nuværende bebyggelse.
Indstilling
 Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles forbud mod nedrivningen efter
Planlovens §14 med efterfølgende udarbejdelse af en bevarende lokalplan.
Afgørelsen begrundes i følgende:
o Det vurderes, at bygningen på grund af sin centrale placering og historie
repræsenterer væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der er
væsentlige for bysamfundet at bevare.
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Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag



Fotos_Havnevej 8, 9970 Strandby (1302168 - GEO-2016-01261)
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16 (Åben) Lovliggørelse af småbygninger i skel, Holmbovej 27,
Frederikshavn
Sags ID: BYG-2016-00801
Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Ejere af ejendommen Holmbovej 27 har søgt om godkendelse af 25 m² drivhus med
overdækning, som er opført i forsommeren 2016. I samme forbindelse søges om
lovliggørelse af 13 m² tilbygning til eksisterende garage, der ligger i skel mod nord/vest
samt lovliggørelse af 17 m² overdækning, som er opført ved husets gavl mod øst.
Der er i forvejen godkendt 70 m² garage med sadeltag i skel mod vest.
Den samlede længde af alle småbygninger i skel bliver dermed 26,8 m.
Generelt skal byggeri i parcelhusområder holdes mindst 2,5 m fra skel. Mindre bygninger
som garager, carporte, udhuse og lignende kan dog placeres nærmere skel end 2,5 m jf.
Bygningsreglement 2010, kapitel 2.2.6. Det er en forudsætning, at bygningerne ikke er
højere end 2,5 m indenfor de 2,5 m fra skel, og at den samlede længde af disse
småbygninger ikke overstiger 12 m.
Formålet med at skelbræmmen skal friholdes for bebyggelse er bl.a. at sikre en åbenhed
og skabe lys og luft omkring bebyggelsen. Bestemmelserne omkring småbygningerne,
der kan opføres nærmere skel, skal give mulighed for, at den type småbygninger, som
traditionelt har været bygget i skelbræmmen, stadig kan opføres uden væsentlige gener
for naboer.
Der har været praksis for at godkende småbygninger opført i skel med en højde på op til
3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel og med en samlet længde på op til 16 m. Efter
konkret vurdering, er der i enkelte tilfælde, godkendt højere byggeri eller byggeri med en
samlet længde på op til 21 m i skelbræmmen - eksempelvis i tæt byggede områder eller
hvor bygningerne er opført i flere af hinanden uafhængige skel.
Området omkring Holmbovej er et traditionelt parcelhusområde med fritliggende og åben/lav boligbebyggelse.
Det er fagcenterets vurdering, at der med en samlet længde af småbygninger på 26,8 m
er tale om en væsentlig overskridelse, som kan give en uhensigtsmæssig fortætning af
området. Der ses ikke være særlige forhold, der kan begrunde afvigelsen, og en
godkendelse vil dermed umiddelbart være præcedensskabende i området og for lignende
parcelhusområder.
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Center for Teknik og Miljø kan på den baggrund ikke anbefale, at alle opførte bygninger i
skelbræmmen godkendes. Fagcenteret vurderer dog, at der kan være mulighed for at
godkende tilbygning til garage og drivhus med overdækning, idet den samlede længde
dermed bliver ca. 21 m. En eventuel godkendelse forudsætter dog, at der ikke kommer
væsentlige indsigelser fra naboen i forbindelse med partshøring.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller:


at der meddeles afslag på ansøgning om lovliggørelse af de opførte bygninger
med baggrund i, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra
bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, som kan skabe
en uhensigtsmæssig fortætning.

Tidligere beslutninger:
.

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

Bilag




Oversigtskort (1390999 - BYG-2016-00801)
Ansøgning (1390998 - BYG-2016-00801)
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17 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus,
Nymarksvej 2, Strandby
Sags ID: BYG-2016-00319
Sagsbehandler: Christian Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er søgt om byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus med to lejligheder på hver 79
m² på Nymarksvej 2 i 9970 Strandby.
Når der opføres mere end et enfamilieshus på en ejendom foreskriver Byggelovens §
10A, at bebyggelsen opføres og anbringes, så hver boligenhed kan udstykkes til en
selvstændig ejendom.
Der er udarbejdet et projekt for udstykning, hvor ejendommen udstykkes i to dele på 324
m² og 408 m².
Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde FRE.B.03.01, der udlægger
området til helårsbeboelse med fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. Det er
i rammebestemmelserne fastsat en minimumsgrundstørrelse for parcelhuse på 700 m².
Når udstykningen foretages efter en samlet plan, kan kommunen godkende
grundstørrelser ned til 600 m². Ved tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen være
mindst 300 m².
Da der ikke er lokalplan for området, skal grundstørrelsen ved en eventuel udstykning
fastlægges på baggrund af en helhedsvurdering efter Bygningsreglement 2015, kapitel
2.3.1. Med i helhedsvurderingen skal bl.a. indgå en vurdering af, om bebyggelsen svarer
til det sædvanlige i området eller det, der tilstræbes i området og i tilstødende områder.
Nymarksvej 2 ligger i et område, hvor de mindste grunde er på mellem 6-700 m².
Bebyggelsen i området er opført i perioden fra 1880 til midten af 1980’erne. Området er i
sin udformning og struktur relativt uhomogent. Området grænser op til Strandby Skole.
Der er foretaget partshøring af de omkringliggende naboer. Der er i denne forbindelse
indkommet bemærkninger fra ejerne af naboejendommen, Nymarksvej 4.
Indsigelse fra Nymarksvej 4:
Mener ikke at kommunen bør godkende det ansøgte projekt, idet man ikke mener, at det
ansøgte harmonerer med det øvrige karakters karakteristika og at en tilladelse til det
ansøgte vil medføre en væsentlig og uacceptabel værdiforringelse af de omkringliggende
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boligers værdi. Anfører desuden at der i forvejen er trafikale problemer og mangel på
parkeringspladser i området på grund af beliggenheden tæt op ad Strandby Skole og den
nylige etablering af en cykelsti. En godkendelse af det ansøgte vil forværre denne
situation.
Ansøgers kommentarer:
Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og oplyser, at
bebyggelsesprocenten for det ansøgte set under et er 21,7 og dermed ikke problematisk i
forhold til bebyggelsestætheden i hverken bygningsreglementet eller kommuneplanen.
Ansøger oplyser desuden, at han er født og opvokset i Strandby og gennem sin
kontaktflade har erfaret, at der i byen er ret stor mangel på små boliger til de mange
enlige i alle aldre samt de pensionerede par, der ønsker enklere boligforhold.
Administrationens vurdering af sagen:
Vejmyndigheden i Center for Teknik og Miljø vurderer ikke, at vejforsyning til en ekstra
bolig vil have betydning for de trafikale forhold og fagcenteret vurderer ikke, at selve
bebyggelsen afviger væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse.
Hvis boligerne opføres i 1½ etage med vandret lejlighedsskel vil det være muligt at
etablere et hus med to boliger, uden at det vil være i strid med bygningsreglementets
eller kommuneplanens bestemmelser, da boligerne i et sådan tilfælde ikke skal kunne
udstykkes.
Det er fagcenterets samlede vurdering, at det ansøgte byggeri og udstykning som ansøgt
ikke vil bryde områdets karakter. Der er tale om et område med varierende bebyggelse
og grundstørrelser, og bebyggelsen vurderes ikke at afvige væsentligt fra den
omkringliggende bebyggelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at opførelse af dobbelthus og eventuel fremtidig
udstykning som ansøgt godkendes.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag




Oversigtskort (1391068 - BYG-2016-00319)
Ansøgning (1391067 - BYG-2016-00319)
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18 (Åben) Grundstørrelser i forbindelse med opførelse af dobbelthus,
Hannesvej 7, Strandby
Sags ID: BYG-2016-00318
Sagsbehandler: Christian Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er søgt om byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus med to lejligheder på
hver 79 m² på Hannesvej 7 i Strandby.
Når der opføres mere end et enfamilieshus på en ejendom foreskriver Byggelovens §
10A, at bebyggelsen skal opføres og anbringes, så hver boligenhed kan udstykkes til
en selvstændig ejendom.
Der er udarbejdet et projekt for mulig udstykning af ejendommen, hvor ejendommen
udstykkes i to dele på 300 m² og 304 m² + vejareal på 90 m².
Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde FRE.B.03.01, der udlægger
området til helårsbeboelse med fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder.
Det er i rammebestemmelserne fastsat en minimumsgrundstørrelse for parcelhuse på
700 m². Når udstykningen foretages efter en samlet plan, kan kommunen godkende
grundstørrelser ned til 600 m². Ved tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen
være mindst 300 m². Alle grundstørrelser er ekskl. vejareal.
Da der ikke er en lokalplan for området, skal grundstørrelsen ved eventuel udstykning
fastlægges på baggrund af en helhedsvurdering efter Bygningsreglement 2015,
kapitel 2.3.1. Med i helhedsvurderingen skal bl.a indgå en vurdering af, om
bebyggelsen svarer til det sædvanlige i området eller det, der tilstræbes i området,
Hannesvej 7 ligger i et område, hvor de mindste grunde er på mellem 650 og 700 m².
Området er udstykket i en forholdsvis homogen struktur og er i 1960’erne bebygget
med parcelhuse.
Der er foretaget partshøring ved tilstødende ejendomme og ejendomme langs
Hannesvej. Der er i denne forbindelse indkommet bemærkninger fra 2 naboer.
Indsigelse fra ejeren af Hannesvej 5:
Naboen mener, at kommunen forud for naboorienteringen har taget endelig stilling til
sagen og forventer derfor ikke at kommunen vil lytte til de indsigelser, der måtte blive
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fremsendt fra naboerne. Er bekymret for, hvilke typer af lejere, der vil flytte ind i de
nye boliger og om dette vil kunne give anledning til gener for naboerne.
Henviser til at trafikken i området er problematisk og stigende og at en godkendelse
af det ansøgte vil forværre denne situation. Mener at der vil blive større
skyggepåvirkning af naboejendommene på grund af bebyggelsens placering og det at
den eksisterende bygning med fladt tag erstattes af en ny bygning med en højere
tagkonstruktion. Mener desuden at man vil blive generet af indkørslen til og fra de
nye boliger, da indkørslen til de nye boliger kommer til at ligge meget tæt på
terrassen på Hannesvej 5. Ønsker derfor, at der på ansøgers regning opsættes
plankeværk mellem ejendommene.
Fælles indsigelse fra ejerne af Hannesvej 5 og Hannesvej 9:
Ejerne af Hannesvej 5 og 9 har i fællesskab indsendt anmodning om at kommunen, i
forbindelse med en evt. godkendelse af det ansøgte, skal stille krav om at de
eksisterende hegn mod de to naboejendomme skal erstattes med et plankeværk med
en højde på 1,8 meter og at udgifterne til dette skal afholdes af bygherren.
Ansøgers kommentering af nabobemærkninger:
Ansøger har kommenteret de indkomne bemærkninger og har i den forbindelse
oplyst, at man gerne indgår i en dialog med naboerne i Hannesvej 5 om opsætning af
en anden form for hegn imellem ejendommene. Ansøger gør opmærksom på at
nabobebyggelsen på Hannesvej 5 er opført i 1½ plan. Ansøger oplyser, at han er født
og opvokset i Strandby og gennem sin kontaktflade har erfaret, at der i byen er ret
stor mangel på små boliger til de mange enlige i alle aldre samt de pensionerede par,
der ønsker enklere boligforhold.
Administrationens vurdering af sagen:
Vejmyndigheden i Center for Teknik og Miljø vurderer ikke, at vejforsyningen til en
ekstra bolig vil have betydning for de trafikale forhold.
Fagcenteret vurderer ikke, at den ansøgte bebyggelse afviger væsentligt fra den
omkringliggende bebyggelse eller at bebyggelsen vil medføre væsentlige
skyggegener for naboer mv. Såfremt boligerne opføres i 1½ etage og der ikke er
lodret lejlighedsskel, vil det desuden være muligt at etablere et hus med to boliger på
ejendommen, uden at dette vil være i strid med bestemmelserne i
kommuneplanrammens rammebestemmelser eller bygningsreglementets
bestemmelser, da boligerne i et sådan tilfælde ikke skal kunne udstykkes.
Fagcenteret vurderer dog, at en udstykning med grundstørrelser på 300-400 m² som
ansøgt afviger fra områdets karakter, og vil kunne medføre en fortætning af området. Da
kommunen ud fra lighedsbetragtninger vil være forpligtet til at imødekomme andre
sammenlignelige ansøgninger om udstykning af eksisterende ejendomme, vil dette kunne
medføre en yderligere fortætning af parcelhusområdet på længere sigt.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles afslag på det ansøgte begrundet i, at det
ansøgte vurderes at ville resultere i en uhensigtsmæssig fortætning af området.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag




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

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø (CTM) har modtaget en klage fra Poul Nedergaard, Formand
for Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne, at der er
igangværende facadeændring på ejendommen, beliggende Vinkelvej 15, 9990 Skagen.
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 5, For et center- og bevaringsområde i Skagen
by, som fastlægger følgende:


§ 3: ”Bebyggelse inden for området må kun med byrådets tilladelse nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres”

Derudover er ejendommen optaget i SAVE-registrering med en bevaringsværdi på 2.
CTM har ikke modtaget ansøgning om den igangværende facadeændring, som
indebærer pudsning med armeringsnet og afsluttende med maling af facaden i farven
”okkergul”. Ejendommen er opført i 1931 i røde blødstrøgne teglsten og løbende fået
udskiftet vinduer og tegltag. Ejer oplyser, at han ikke var viden om at ejendommen, som
har været hans ejendom siden 1967, er bevaringsværdig og at facaden tidligere har fået
udskiftet frostsprængte sten, samt omfuget, men at dette ikke har stoppet
fugtindtrængning på ejendommens facader. Ejer henviser til områdets øvrige
bebyggelser, hvor en stor del har fået udført overflade behandling og efterfølgende
malebehandlet i farven okkergul.
CTM har d. 27-05-2016 udsendt en standsningsmeddelelse til ejer, idet han oplyste i tlf.
at den igangværende pudsning næsten var fuldført og ikke havde i sinde at stoppe.
Ejendommen står nu med færdigpudset grå facade.
Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Skagen, fremfører bl.a. i deres
bemærkninger følgende, ”der burde stilles krav om at huset behandles med silikatmaling i
farven lys oxydrød. Det var trods alt et rødt hus som, efter den gennemførte
facaderenovering ikke skal være okkergult”.
CTM skal gøre opmærksom på at lokalplan nr. 5, som er gældende for området, har til
formål at sikre områdets nuværende karakter og bevare det værdifulde og særprægede
bybillede. Men også overordnet skulle forhindre at huse i området blev nedrevet.
Intensionen var at lokalplanen skulle senere følges op af lokalplaner, der vil give
detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelser og bebyggelse, samt
fremtidige moderniseringer.
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CTM vurderer at såfremt ansøger havde søgt om den igangværende facadeændring, så
er der intet i lokalplan nr. 5 som kunne hindre den ansøgte ændring, med mindre der blev
nedlagt et § 14 forbud.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at facadeændringen godkendes og at der yderligere
meddeles tilladelse til facadefarve som okkergul.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle.

Bilag








Oversigtsfoto 2015 Vinkelvej 15, 9990 Skagen (1384286 - BYG-201601276)
Bemærkning fra Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Skagen og
Råbjerg Sogne Vinkelvej 15 9990 Skagen (1333579 - BYG-2016-01276)
Fra Poul Nedergaard (1384402 - BYG-2016-01276)
Redegørelse fra murer, Vinkelvej 15. (1332327 - BYG-2016-01276)
Foto ved besigtigelse, mod vej - komp (1393568 - BYG-2016-01276)
Foto ved besigtigelse, baggård - komp (1393567 - BYG-2016-01276)
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Lokalplan FRE.B.15.07.01 ● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for
etablering af ny etage på den ene af de eksisterende etageboligbebyggelser inden for lokalplanområdet.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag FRE.B.15.07.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.24 til offentlig debat i perioden fra den 16. september
til den 11. november 2016. I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø,
Poul Erik Haunstrup på telefon 98 45 50 29 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 11. november 2016 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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Lokalplan FRE.B.15.07.01 ● 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 arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplan FRE.B.15.07.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
I forbindelse med renovering af den eksisterende bebyggelse, Vinkelgården, ønsker ejer at etablere lejligheder i en ny etage på den eksisterende bygning langs Sæbybanestien. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre i
henhold til gældende planlægning, hvorfor der udarbejdes lokalplan, som
foruden at give mulighed for etablering af ny etage fastlægger bestemmelser for opholdsarealer, parkeringsarealer mv for ejendommen.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanområdet omfatter den eksisterende bebyggelse Vinkelgården,
der blev opført i 1949. Vinkelgården blev pga. efterkrigstiden opført i forhåndenværende materialer. Vinkelgården er efterfølgende i 1991 renoveret med en klimaskærm. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen bringes op
til nutidig standard. Lokalplanen skal desuden sikre, at der kan etableres
en ekstra etage til 14 nye lejligheder. Dette skal ske uden, at den eksisterende bygningshøjde overskrides.

Skitse, der viser princippet for ny tagkonstruktion og etage sammenholdt med
bygning med eksisterende tagkonstruktion og tagetage. Den eksisterende bygningshøjde bibeholdes.

Lokalplanområdet kan anvendes til boligformål i form af etageboliger i
maksimalt 4 etager. Den samlede bebyggelsesprocent for området må ikke overstige 130 %. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 16
m, hvilket svarer til den eksistererende bygningshøjde fra terræn til kip.
Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver inden for
lokalplanområdet. Facaderne på boligbebyggelsen skal udføres med facadeplader eller fremstå med pudset eller vandskuret murværk, mindre
bygningsdele kan udføres i andre materialer som træ, zink eller glas. Facaderne skal fremstå med materialets naturlige overflade eller males i
farver dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Sekundære bygninger kan udføres i andre materialer end boligbebyggelsen.
Tage skal udføres med en hældning mellem 0 og 50 grader og skal frem9
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stå med tegl, zink, skifer eller tagpap. De to boligbebyggelser kan fremstå
med forskellig taghældning og -form ligesom sekundære bygninger kan
have en anden hældning og form end boligbebyggelsen.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for de ubebyggede arealer. Der skal
udlægges opholdsareal svarende til 40 % af boligetagearealet af dette
opholdsareal skal minimum 2/3 etableres som ét fælles opholdsareal for
lokalplanområdets beboere. Til hver bolig skal der etableres minimum 8
m² privat opholdsareal. Det private opholdsareal kan f.eks. etableres som
altan(er). Der kan etableres flere altaner for at opnå 8 m² privat opholdsareal, dog skal hver altan minimum udgøre 4 m².
Lokalplanen fastlægger alene bestemmelser for hegning mod Sæbybanestien, hvor hegning skal ske med levende hegn. På øvrige områder inden
for lokalplanområdet fastlægges der ingen bestemmelser om hegn.
HELHEDSPLAN VINKELGAARDEN

Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.

MÅLESTOK 1:500

Eksempel på indretning af lokalplanområdet
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Eksempel på renoveret bebyggelse langs Sæbybanestien. Bebyggelsen har fået en ekstra etage og taget har fået ensidig taghældning.
Her ses bebyggelsen fra øst (Sæbybanestien).

Eksempel på renoveret bebyggelse langs Sæbybanestien. Bebyggelsen har fået en ekstra etage og taget har fået ensidig taghældning.
Her ses bebyggelsen fra vest med
indgangspartiet, hvorfra der er adgang til elevator.

Eksempel på renoveret bebyggelse
langs Vinkelvej. Bebyggelsen beholder eksisterende tagform og hældning. Her ses bebyggelsen fra nord
(Vinkelvej).

Eksempel på renoveret bebyggelse
langs Vinkelvej. Bebyggelsen beholder eksisterende tagform og hældning. Her ses bebyggelsen fra syd
med indgangspartiet, hvorfra der
er adgang til elevator.

11

Lokalplanredegørelse ● Lokalplan FRE.B.15.07.01

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der i sin helhed omfatter matr.nr. 28mn Frederikshavn
Markjorder udgør ifølge matriklen et areal på 8.147 m². Ejendommen ligger
i byzone i centrum af Frederikshavn by.
Vinkelvej og parkeringspladser imellem træerne blev anlagt af Frederikshavn Købstadskommune i 1950érne samtidig med opførelse af Bakkegården - på modsatte side af Vinkelgården, herunder også parkeringslomme
på Kalkværksvej ud for Bakkegården.
Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Sæbybanestien, mod syd af Peter
Møllers Gade og mod nord af Vinkelvej. Øst for lokalplanområdet ligger der
en række parcelhuse mellem lokalplanområdet og Emilievej.

Eksisterende beskyttelsesrum.

Lokalplanområdet omfatter den eksisterende bebyggelse Vinkelgården.
Området er indrettet med opholdsareal, intern vej og parkeringspladser.
På den sydlige del af lokalplanområdet ligger der en bunker - et offentligt

Vinkelgården set fra Sæbybanestien ved Skansegade/Vinkelvej. I forgrunden ses kedelhuset.

Vinkelgården set fra det eksisterende fælles opholdsareal på
lokalplanområdet.

Det eksisterende fælles opholdsareal på lokalplanområdet.

Arealet mellem den Vinkelgården og Sæbybanestien.

Sæbybanestien med Vinkelgården til højre i billedet.

Vinkelgården set fra Emilievej med parcelhuse i forgrunden.
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beskyttelsesrum, denne påtænkes i første omgang bibeholdt.
I den nordøstlige del af lokalplanområdet ligger der et kedelhus, der i dag
anvendes af viceværten.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn 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.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet ligger ligesom resten af Frederikshavn by inden for
kystnærhedszonen, hvor man skal bevare mulighederne for at opleve kystens landskabelige og rekreative værdier. Lokalplanen omfatter eksisterende bebyggelse beliggende midt i byen. Jf. desuden afsnit om kystnærhedszonen.
Lokalplanområdet ligger inden for området omfattet af risokokortet vedr.
klimatilpasning. Frederikshavn Kommune har oplevet eksempler på oversvømmelser, hvorfor der gennem længere tid har været fokus på især forholdene omkring oversvømmelser fra kloaknettet i forbindelse med kraftige regnskyl. Der arbejdes derfor målrettet med at få adskilt spildevand
og regnvand i kommunens kloaksystemer.
Det vurderes at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme
FRE.B.15.07, Søndergadeområdet. Rammeområdet er et boligområde til
helårsbeboelse i form af etageboliger. Den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed er 130% og bebyggelsen må opføres
i maksimalt 3 etager. Der skal udlægges opholdsarealer i nær tilknytning
til bebyggelse. 2/3 af opholdsarealerne skal etableres som fælles opholdsarealer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen i forhold til etageantal, idet kommuneplanrammen ikke åbner mulighed for
etablering en 4. etage. Der er udarbejdet kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.
Lokalplanområdet er desuden omfattet af de generelle rammebestemmelser for Søndergadeområdet. Disse skal betragtes om supplement til
bestemmelser for det enkelte rammeområde. De generelle rammebestemmelser fastlægger, at der for hver 100 m² boligbyggeri skal etableres 50 m²
tilgængeligt opholdsareal i nærheden. Opholdsarealerne skal være solbeskinnede og beplantet med et passende antal egnstypiske træer og buske.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser for Søndergadeområdet.

13

Lokalplanredegørelse ● Lokalplan FRE.B.15.07.01

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene ikke
er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.
Dette begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforforhold, der vurderes at blive påvirket af planforslagene.Miljøscreeningen
vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for
Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun
ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.
Lokalplanen inddrager ikke nye arealer i byzone og den samlede bygningshøjde er uændret i forhold til de eksisterende forhold.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandplanen er området fælleskloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det
offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighederne for en ændring af spildevandsplanen, hvor området separatkloakeres – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. Drænvand fra
omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene
etableres som separatsystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 45 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
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regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.

En af de eksisterende overkørsler til
Peter Møllers Gade.

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der
skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til
grundvand, arealanvendelsen mv.
Veje
Lokalplanområdet ligger mellem Peter Møllers Gade og Vinkelvej. Adgangen til lokalplanområdet skal ske fra Peter Møllers Gade ved de eksisterende overkørsler. Inden for lokalplanområdet udlægges areal til intern
privat vej, hvorfra der er adgang til både bil- og cykelparkering.
Langs lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning mod Sæbybanestien udlægges der en ensporet og ensrettet vej med indkørsel fra Peter Møllers
Gade og udkørsel til Vinkelvej. Langs vejen udlægges parkeringspladser og
opholdsarealer
Der skal udlægges 1,5 parkeringsplads pr. ny bolig, der etableres inden for
lokalplanområdet. Antallet af parkeringspladser til de eksisterende boliger fastlægges i henhold til de på opførelsestidpunktet gældende regler.
Parkeringsarealerne skal gives et grønt udtryk.

Der skel sikres stiadgang mellem Vinkelvej og lokalplanområdet mellem de
eksisterende bebyggelser.

Lokalplanen giver mulighed for stiforbindelse mellem den interne vej og
Vinkelvej.
Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes p.t. af bybusruter via stoppesteder på Kalkværksvej, Søndergade og Finnsvej. Herudover kører der regionale busruter i Søndergade.
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser
mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygningsreglement, p.t. BR15 og SBI anvisning 230.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
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ber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ved lokalplanens udarbejdelse var følgende servitutter tinglyst inden for
lokalplanområdet:
1. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Tinglyst 28.08.1946
Ad 1) Vedr. lokalplanområdet. Servitutten omhandler bl.a. forhold omkring bunker/beskyttelsesrum og et forbud mod salg af frugt, grønsager
og blomster.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra fra den 16. september 2016 og
indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil
til 16. september 2017.
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Kommuneplantillæg nr. 15.24

Rammeområdenr.		 FRE.B.15.07
Områdenavn			Søndergadeområdet
Overordnet anvendelse		Boligområde
Generelle 			De konkrete rammebestemmelser for omanvendelsesbestemmelser	
rådet supplerer de generelle rammebestemmelser for Søndergadeområdet.
Anvendelse			Helårsbeboelse i form af etageboliger. Der
må ikke opføres yderligere bebyggelse
bortset fra fællesanlæg til områdets beboere.
Spillehaller			
Der kan ikke etableres spillehaller med
gevinstgivende spilleautomater.
Nuværende zonestatus		
(Vejlendende)

Byzone

Fremtidig zonestatus		

Byzone

Bebyggelsesprocent		

Maks. 130 % for området som helhed
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Etageantal og			
Maks. 4 etager
bygningshøjde		
	
Bevaringsværdige bygninger	
En bygning, der er registreret med en
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har
været offentlig bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren,
om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene
byrådet, der beslutter, om bygningen må
nedrives eller skal bevares. Registrering
af bygningernes bevaringsværdi kan ses i
det centrale register: www.kulturarv.dk.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.
Bygningsforhold i øvrigt

Ingen bestemmelser.

Grundstørrelse			Ingen bestemmelser.
Opholdsarealer/ubebyggede
arealer				
Der skal udlægges opholdarealer
				
svarende til mindst 40% af bolig				etagearealet.
				
Opholdsarealer skal findes i nær tilknyt				ning til boligerne. Min. 2/3 af opholdsarealerne skal udlægges som fælles opholdsarealer. Opholdsarealerne bør forbedres for eksempel gennem beplantning.
Parkering			Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.
Andre forhold			

Ingen bestemmelser.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.24 vedtages til fremlæggelse i perioden fra den fra den 16. september til den 11. november 2016.
På byrådets vegne

Birgit Hansen			
borgmester			
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

Sekundære bygninger er udhuse, garager, carporte, drivhuse,
skure, cykelskure, transformere,
pumpestationer ol. mindre bygninger

1.1

at området kan anvendes til boligformål,

1.2

at bebyggelsen kan opføres i op til 4 etager,

1.3

at bebyggelsen indrettes med grønne fælles opholdsarealer placeret centralt i området,

1.4

at hver bolig får adgang til et privat opholdsareal,

2.

Område og zonestatus

2.1

L okalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr.nr 28mn Frederikshavn Bygrunde samt alle parceller, der efter den 1. maj 2016 udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Arealanvendelse

3.1

Lokalplanområdet må anvendes til boligformål i form af etageboliger til helårsbeboelse.

3.2

Der kan etableres tekniske anlæg inden for lokalplanområdet.

4.

Udstykning

4.1

Området må ikke udstykkes yderligere.

4.2

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

5.

Bebyggelsens placering og omfang

5.1

 y bebyggelse skal placeres inden for byggefelter vist på kortbiN
lag 2.

5.2

 indre, sekundære bygninger som carporte, redskabsskure, cyM
kelskure, miljøstationer, drivhuse og andre, sekundære bygninger
må opføres udenfor byggefelterne vist på kortbilag 2.
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5.3

Bebyggelsesprocent maks. 130 for lokalplanområdet som helhed.

5.4

 ygninger må maks. opføres i 4 etager med en tagetage til tekniB
ske instalationer, som f.eks. elevatorskakt og ventilation og med
kælder med en maks. højde på 2,25 m over terræn.

5.5

 øjde maks. 16,0 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og
H
antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.6

Eksisterende bunker ved Peter Møllers Gade kan fjernes/nedrives.

6.

Bebyggelsens udseende

6.1

Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver.

6.2

F acader skal fremstå med materialernes naturlige overflade eller
males i farver dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet
af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006

6.3

F acader på beboelsesbygninger skal udføres med facadeplade eller fremstå med pudset eller vandskuret murværk, som er kalket
eller malet i farverne anført i pkt. 6.2.

	
Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) kan
udføres i andre materialer end facadematerialerne, fx træ, zink
eller glas.
	Sekundære bygninger må udføres i andre materialer. Sekundære bygninger med ens anvendelse, f.eks. cykelskur, skal udføres i
ensartede materialer inden for lokalplanområdet.
6.4

S okler må udføres i en maks. højde af 0,6 m. Således skal kældre, der har en hel eller delvis fri facade, udføres som ydervægge.

6.5

Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en hældning på
mellem 0 og 50 grader i forhold til det vandrette plan.

	Beboelsesbygningerne kan fremstå med forskellig hældning og
tagform.
6.6


Sekundære
bygninger som cykelskure og lign. Kan have en anden
hældning og tagform end boligbebyggelsen.

6.7

T il tagbeklædning må kun anvendes tegl, zink, skifer eller tagpap.
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

6.8

 er kan opsættes solfangere og solceller. Solfangere og solceller
D
må ikke medføre blændingsgener for naboer eller genboer.

7.

Ubebyggede arealer

7.1

Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-
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tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med
Frederikshavn Kommunes regulativ.

Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer
på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en
bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen
skal som hovedregel være i form
af en målfast plantegning, hvor
inventar, belægninger og beplantning er vist.

et er vigtigt, at ubebyggeD
de arealer - ikke mindst fælles
opholdsarealer - disponeres på
en hensigtsmæssig måde, hvad
angår terræn, indretning, beplantning, udstyr og belysning.
Frederikshavn Kommune står
gerne til rådighed med råd og
vejledning. Henvendelse kan ske
til Park & Natur, tlf. 9931 3131.

7.2

 er må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for
D
lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer
ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

7.3

V eje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig
udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de
respektive arealers funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav
om, at der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal sikres,
at der er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse.

7.4


Parkeringsarealerne
skal begrønnes med træer og beplantning,
der bryder de store befæstede flader og skygger for solen. For hver
200 m² parkeringsareal skal der begrønnes 5 m².

7.5

 egn mod Sæbybanestien skal være levende hegn. Dette gælder
H
også hegn nærmere skel end 1,0 m.

7.6

 er skal udlægges opholdsareal svarende til 40% af boligetageD
arealet. Mindst 2/3 af opholdsarealet etableres som ét fælles opholdsareal for områdets beboere.

7.7

 er skal til hver bolig minimum etableres 8 m² privat opholdsareD
al, f.eks. som altan. Hvert privat opholdsareal skal minimum udgøre 4 m².

7.8

 e fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så der opD
nås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper,
bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og
beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at
de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.9

 er skal på det fælles opholdsareal anlægges legeplads med leD
geredskaber.

7.10

Fælles opholdsarealer skal beplantet med egnstypiske træer og
buske.

7.11

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de
ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

7.12

 plagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmeO
de arealer.

8.

Veje, stier og parkering

8.1

V ejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Peter Møllers Gade
ved pkt. A og F som vist på kortbilag 2. Med ”i princippet” menes,
at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
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8.2

Der udlægges areal til veje som vist på kortbilag 2. Vejene udlægges som følgende:
• Vej A-B			
• Vej B-C-D-E: 		
• Vej F-G: 		

3 m (kørebanebredde 3 m)
5 m (kørebanebredde 5 m)
3 m (kørebanebredde 3 m)

8.3

Alle nye veje i lokalplanområdet anlægges som private veje. Frederikshavn Kommune/Nordjyllands Politi skal godkende projekt
for vejanlæg (indretning af færdselsarealer).

8.4

V ej F-G skal være ensrettet således, at der er indkørsel ved pkt. F
og udkørsel ved pkt. G.

8.5

 er skal sikres stiforbindelse mellem Vinkelvej og vej B-C-D-E som
D
vist på kortbilag 2.

8.6

 er skal udlægges 1,5 parkeringsplads pr. ny bolig, der etableres
D
inden for lokalplanområdet. Parkeringspladserne skal placeres inden for areal udlagt til parkering som vist på kortbilag 2.

8.7

S åfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet
mod indbetaling af et bidrag til Frederikshavn Kommunes parkeringsfond.

8.8

Der skal etableres cykelparkering i tilknytning til bebyggelsen.

8.9

 lle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udA
formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for
alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende
Bygningsreglement, p.t. BR15 og SBI anvisning 230.

9.

Tekniske anlæg

9.1

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

9.2

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

9.3

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

9.4

I ndividuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.5

 y bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af
N
fjernvarme.

9.6

 mrådet skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninO
ger fra Frederikshavn Spildevand A/S.
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10.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1

 y bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
N
det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10.2

 y bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
N
som anført under lokalplanens punkt 8.

10.3

 y bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og
N
opholdsarealer som anført i lokalplanens punkt 7.

11.

Lokalplanens retsvirkninger

11.1

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

11.2

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

11.3

I lokalplanens § 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. For bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse,
har byrådet efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra
dette krav og efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 7. september 2016 i
henhold til planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit Hansen				Mikael Jentsch
borgmester			
kommunaldirektør
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Kortbilag 2

Lokalplan FRE.B.15.07.01
Vinkelgården

Lokalplangrænse
Vejudlæg

Målforhold 1:1000

Parkering
Byggefelt

Eksisterende bunker

Opholdsareal

Stiforbindelse
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Bilag
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. FRE.B.15.07.01 og
Kommuneplantillæg nr. 15.24
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 26. maj 2016
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
AKBT
PLAN:
LEMR
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

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

(PLAN)

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

(NATUR)

Nej

Bemærkninger
Planforslagene muliggør, at der kan etableres en ny etage
på den eksisterende bebyggelse ”Vinkelgården” i Frederikshavn og omfattes ikke af lovens bilag 3 og/eller bilag 4.

Nej

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.

Miljøscreening af planforslag - side 1

Emne

Indvirkning

Myndighed

Eventuel

Påvirkning

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

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

Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Planen bestemmer, at der skal være beplantning bestående af egnskarakteristiske træer og
buske. Dette understøtter muligheden for levesteder.

−

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

0

NATUR

Ikke relevant

−

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

0

NATUR

Sæbybanestien udgør en grøn korridor gennem byen. Planen bestemmer, at der skal
være et levende hegn mellem lokalplanområdet og Sæbybanestien. Dette understøtter den
grønne korridor og dermed en mulig spredningskorridor for byens flora og fauna.

−

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

0

NATUR

Ikke relevant

−

Bygge- og beskyttelseslinjer

0

NATUR

Ikke relevant

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ikke relevant

−

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

0

NATUR

Ikke relevant

−

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

0

NATUR

Ikke relevant
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Bemærkninger

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

0

MILJØ

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

− Trafik

0

VEJ

Der kan være risiko for, at nogen – ”god eller
ond tro” – vil bruge evt. ny ensrettet parkeringsplads langs Sæbybanestien som genvej.
Det kan give lidt mere trafik på Vinkelvej, som i
øvrigt nedklassificeres mellem Skansegade og
Kalkværksej.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ingen påvirkning

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ikke relevant

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Ikke relevant

− Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur

0

PLAN

Ingen påvirkning

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

0

MILJØ

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

− 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

Anvendelsen af arealerne svarer stort set til
den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan.

− Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

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

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

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

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Der forventes ikke at være forurenet jord i området.

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.
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Bemærkninger

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

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

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

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

− Nedsivning

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Udledning til luften

0

MILJØ

Ingen påvirkning

− Luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen påvirkning

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

0

MILJØ

Ingen påvirkning

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

0

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med
særlige tilpasninger til forventede klimaændringer.

0/+1

PLAN

Den eksisterende bebyggelse ”Vinkelgården”
fra 1949 er opført i forhåndenværende materialer pga. efterkrigstiden. Med planforslagene
sikres, at bebyggelsen kan bringes op til nutidig standard.

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand
5. Luft

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

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

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

0

PLAN

Lokalplanområdet ligger ligesom resten af
Frederikshavn by inden for kystnærhedszonen,
men eftersom planforslagene omfatter eksisterende bebyggelse beliggende midt i byen,
vurderes planforslagene ikke at påvirke oplevelsen af kystens landskabelige og rekreative
værdier.
Planområdet ligger ligeledes inden for retningslinjer i Kommuneplan 2015 for områder til
flersidig anvendelse. Planforslagene vurderes
dog ikke at påvirke denne anvendelse.

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

0

NATUR

Ikke relevant

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

0

NATUR

Ikke relevant

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

0

PLAN

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

0

NATUR

Bunkeranlægget bevares

− Fredede områder

0

NATUR

Ikke relevant

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

Ikke relevant, da planforslagene omfatter arealer i byen.

Ingen påvirkning, da den nugældende bygningshøjde ikke overskrides.

Miljøscreening af planforslag - side 1

Emne

Indvirkning

Myndighed

Eventuel

Påvirkning

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Miljøscreening ● Lokalplan FRE.B.15.07.01

Bemærkninger

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

0

PLAN

Ingen registrering

− Fortidsminder

0

NATUR

Ikke relevant

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ikke relevant

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ikke relevant

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registrering

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registrering

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registrering

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen påvirkning, eftersom området ligger i
centrum af Frederikshavn.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af planforslagene viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at
blive påvirket af planforslagene.
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Miljøscreening af planforslag - side 1

Miljøscreening ● Lokalplan FRE.B.15.07.01

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

Bilagsforside
Dokument Navn:

Bilag 1 - Oplandsskemaer.pdf

Dokument Titel:

Bilag 1 - Oplandsskemaer

Dokument ID:

1282358

Placering:

Geosager/Spildevandsplanlægning - Tillæg nr. 9 til
spildevandsplan Sæby/Dokumenter

Dagsordens titel

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5
oplande Sæby Syd

Dagsordenspunkt nr

2

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

3

BILAG 1: Oplandsskemaer
Spildevandsplan 2012-2016
I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning om
udledningstilladelser.
Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Sæby (status):
Delopland
SB05
SB19
SB07
SE02
SB14

Areal
(ha)
1,1
1,1
0,7
8,7
2,9

Befæst.
grad

Kloaksys

0,4
0,35
0,3
0,25
0,3

Fælles
Fælles
Fælles
Fælles
Fælles

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
52
994
0
349
49
937
1
11
50
955
0
0
130
2.475
44
830
161
3.063
3
61

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
51
685
51
483
51
487
51
1686
51
1593

(PE)
52
50
50
174
164

(m3/år)
2028
1431
1442
4991
4717

Udløb

Bemærkning

SE02FU01
SE02FU01
SE02FU01
SE02FU01
SE02FU01

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning
om udledningstilladelse.

Nærværende spildevandsplantillæg
I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om
udledningstilladelse.
Sæby (plan):
Delopland
SB05
SB19
SB07
SE02
SB14

Areal
(ha)
1,1
1,1
0,7
8,7
2,9

Befæst.
grad

Kloaksys

0,4
0,35
0,3
0,25
0,3

Separat
Separat
Separat
Separat
Separat

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
52
994
0
349
49
937
1
11
50
955
0
0
130
2.475
44
830
161
3.063
3
61

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
5
67
5
47
5
48
5
165
5
156

(PE)
52
50
50
174
164

(m3/år)
1410
995
1003
3470
3280

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse.
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Spildevandsplan 2012-2016
I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data i tabel 1
stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. Der er rettet på BOD koncentrationen fra 6 mg/l til 5 mg/l i
forhold til den gældende spildevandsplan. Denne ændring blev generelt foretaget i forbindelse med indberetning til PULS.
Kattegat (status-situation):
Udløbsdata
Udløb
Type Rensning

Bassin

Status

Deloplande

(m3)
SE02FU01

OV

B+R

2.550

SB04, SB05,
SB07, SB08,
SB03, SE02,
SB16, SB19,
ØR01, SB14,
SB15, SB26,
SB27, SB12,
SB10, SB28
SB09, SB17,
SB18, SB06,
SB13, SB21

Oplandsdata
Areal
Red.
areal
(ha)
(ha)

Qa

Qt+i

(l/s)

(l/s)

37,6

320

1,4

10,1

Overløb
antal/
år
14

Vandmængde
(m3/år)
37.349

Afløbsdata
BOD
Total-N

Total-P

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

754

361

90,3

SB21RU0
SR
33,6
13,4
0
65.524
328
131
32,8
1
SB25
SB25RU0
SR
9,2
2,2
0
10.770
54
22
5,4
1
Tabel 1: Regnbetingede udløb fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

Nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse
Kattegat (plan):
Udløb

Type

Udløbsdata
Rensning

Bassin

Status

Deloplande

(m3)

Oplandsdata
Areal
Red.
areal
(ha)
(ha)

Qa

Qt+i

(l/s)

(l/s)

15,6

3,0

320

0,4

48,6

17,6

Overløb
antal/
år
13

Vandmængde
(m3/år)

0

Afløbsdata
BOD
Total-N

Total-P

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

39.228

846

338

84,6

86.015

430

172

43,0

SB25RU01
SR
S+P
9,8
2,4
0
11.541
58
SE04, SE02
SE04RU01
SR
P
49,9
10,0
0
48.914
245
Tabel 2: Regnbetingede udløb der ændres som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningtilladelse.

23
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5,8
24,5
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OV
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2.550

S+P
S+P
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ØR01, SB15,
SB26, SB12,
SB03, SB19,
SB06,
SB14, SB17,
SB18,
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FORORD
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 9 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan
2012-2016” vedrører separering af 5 oplande i Sæby Syd.
Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for 5 afgrænsede områder i Sæby
Syd fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet fra de
nye separatkloakerede områder udledes til eksisterende regnvandsudløb i Kattegat.
Spildevandet fra de nyseparerede områder ledes til Sæby Renseanlæg.
Separeringsprojekterne forventes afsluttet i 2016.
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af
Planer og Programmer.

BEHANDLING OG VEDTAGELSE
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring.
Spildevandsplantillæg nr. 9 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 tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det vedtagne tillæg til det relevante miljøcenter.
Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 4.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
post@frederikshavn.dk
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1

BAGGRUND
I den sydlige del af Sæby ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune
at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.:
•

I området findes enkelte oplande, der endnu ikke er separeret.

•

Separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige forbedringer af
vandmiljøet, idet man ”erstatter” aflastninger af opspædt spildevand fra overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, 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.
Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til dimensionering
beskrevet i den gældende spildevandsplan.

•

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring.

Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne, er der valgt et udledningspunkt i eksisterende udløbsledning.
Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand – se tegningsbilag T.01.
Projektet omfatter:
Separering af flg. oplande:
SB05, Rosengyden
SB19, Jernbane Allé
SB07, Vinkelvej
SE02, Søvangsvej
SB14, Rosenvænget

Områderne SB05, SB19 og SB14 (en del af SB14 overgår til SE02), der skal separeres
og afledes til SB21RU01, omfatter samlet set et ca. 4,2 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01.
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Området SB07, der skal separeres og afledes til SB25RU01, omfatter samlet set et ca.
0,7 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01. Ejendommene Vinkelvej 1, 3, 5, 7, 7A, 9 og 11 har et eksisterende fællesprivat kloakanlæg, som er
tinglyst på ejendommene. Anlægget er fælleskloakeret og udgør samlet set ca. halvdelen
af opland SB07 (ca. 0,35 ha) – se Fig. 0. Fælleskloakken skal ligeledes separeres, og det
fremtidige separate kloaksystem vil fortsat have status af fællesprivat kloakanlæg.

Fig. 0: Fællesprivat kloakanlæg på adresserne Vinkelvej 1, 3, 5, 7, 7A, 9 og 11.

Område SE02 (en del af SE02 bliver overført til SE03), der skal separeres og afledes til
SE04RU01, omfatter samlet set et ca. 4,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret område
som vist på tegning T.01.
Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende
industrier.
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2

LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2.1

LOVGIVNING
Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 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:
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).
o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr. 1616 af 10-12-2015) og bekendtgørelse af lov om
vandløb (LBK nr. 1579 af 8-12-2015).

Bekendtgørelser:
o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25.
februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:
o

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,
Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen).

o

Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar 2001.

o

Vejledning om VVM i planloven, vejl. nr. 9339 af 12. marts 2009.

o

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af 01-06-2006 om miljøvurdering af planer og programmer

Planer:
o

Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 – vanddistrikt Jylland og Fyn

o

Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 20122016 for Frederikshavn Kommune.
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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. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

o

Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 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. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.

o

Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 12.

o

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom,
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt.

o

Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens 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 ændringer ved tilsluttede anlæg.
Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfordres 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 afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen 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 områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse 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 en samlet 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.
Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager
udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af
den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb.

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
vejrhændelser.
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.

5

NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og
regnvand i området.
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5.1

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Nedenfor ses oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016 for det berørte område.
For alle oplande gælder, at afledning af regn- og spildevand sker i fællesledning til Sæby Renseanlæg med overløb i SE02FU01 til Kattegat.

SB25RU
01

SB07
SB19
SB05

SB21RU
01
SB14
SE02FU01
SE02

SE04RU
01

Figur 1: Kortbilag fra Spildevandsplan 2012-2016 for udsnit af Sæby

I bilag 1 og bilag 2 ses opdaterede oplands- og udløbsskemaer. I skemaerne er nye og ændrede
data i forhold til Spildevandsplan 2012-2016.
5.2

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakoplande
fra fælleskloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur.
AFLEDNING AF REGNVAND
 Regnvand fra kloakoplandene SB05 Rosengyden, SB19 Jernbane Allé og SB14 Rosenvænget vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SB21RU01.



Regnvandet fra kloakopland SB07 Vinkelvej vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SB25RU01.
Regnvand fra SE02 Søvangsvej vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb
SE04RU01.
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SB25RU
01

SB07
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SB05

SB21RU
01
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SE02FU01
SE02
SE03

SE04RU
01

Figur 2 : Oplande der berøres af dette tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 (gule med stiplet grøn)

AFLEDNING AF SPILDEVAND
Spildevandet fra samtlige kloakoplande vil fremadrettet blive afledt til Sæby Renseanlæg via det
eksisterende spildevandssystem.

5.3

UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB
SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Jf. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene til fælleskloak med
aflastning til udløb SE02FU01.
ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området. Fællesvand,
der i dag løber til Sæby Renseanlæg og aflaster til SE02FU01, vil blive separeret, og spildevand vil
løbe til Sæby Renseanlæg via eksisterende spildevandskloak. Regnvand, der også løber til Sæby
Renseanlæg i normalsituationen, vil i fremtiden ledes direkte til udledning i SB21RU01, SE04RU01
og SB25RU01. Hermed sker der ikke nødoverløb af opspædet spildevand fra området fremadrettet.

I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles til separatkloak, tilsluttes følgende til det
nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i området.
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For at sikre optimal drift reduceres sandmængderne til regnvandssystemet ved at der etablereres
sandfangsbrønde på regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem,
passerer således et sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer.
De udledte stofmængder fra de berørte kloakoplande i den sydlige del af Sæby i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabeller.
For udløbene SE04RU01 og SE02FU01 er det kun inputtet fra de berørte oplande der er angivetx.
Recipient

Udløb

Sted

Kattegat
Kattegat
Kattegat

SB21RU01
SB25RU01
SE04RU01x

Kattegat

SE02FU01x

Ved minibyen
Sæby havn
Syd for
Søvangsbæk
Havledning

Nødoverløb
(stk/år)
0
0
0

Vandmængde
(m3/år)
65524
10770
0

14

5270

Sum i alt

Stofmængder
BOD5
Total-N
Total-P
(kg/år)
(kg/år)
(kg/år)
328
131
32,8
54
22
5,4
0
0
0
107

51

12,7

489

204

50,9

Data er beregnet i forbindelse med dette spildevandsplantillæg.
Nærværende tillæg:
Recipient

Udløb

Sted

Kattegat
Kattegat
Kattegat

SB21RU01
SB25RU01
SE04RU01

Kattegat

SE02FU01

Ved minibyen
Sæby havn
Syd for
Søvangsbæk
Havledning

Nødoverløb
(stk/år)

Sum i alt

0
0
0

Vandmængde
(m3/år)
86015
11541
4819

0

0

Stofmængder
BOD5
Total-N
Total-P
(kg/år)
(kg/år)
(kg/år)
430
172
43
58
23
5,8
20
8
2,0
0

0

0

508

203

50,8

Forskelle i udledte mængder mellem status (spildevandsplan) og plan (nærværende tillæg)
Parameter
Før
Efter
Ændring
Procentvis ændring
BOD5
489
508
+19
+ 4%
(kg/år)
Total-N
204
203
-1
- 0,5%
(kg/år)
Total-P
50,9
50,8
-0,1
- 0,2%
(kg/år)
Af tabellen ses, at der sker en minimal reduktion i belastningen med Total-N og Total-P og en lille
forøgelse i belastningen af BOD5.
I ovenstående er ikke medtaget, at der sker en reduktion i udledningen fra renseanlægget.
I bilag 2 ses de opdaterede data for de regnbetingede udløb, som berøres af dette tillæg.
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5.4

PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
I forbindelse med udførelsen af dette tillæg, skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg.

6

AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer. Ingen ejendomme, forventes at skulle
afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplan tillægget.
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7

ØKONOMI OG TIDSPLAN
Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan.
•

Alle de nævnte er planlagt til udførelse i 2016

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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FORORD
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 10 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan
2012-2016” vedrører separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby.
Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Idet der ikke er separeret i nedstrøms områder, samles det separerede vand i fællessystemet i brønd
AD1320F.
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af
Planer og Programmer. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2.

BEHANDLING OG VEDTAGELSE
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring.
Spildevandsplantillæg nr. 10 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside
(www.frederikshavn.dk)
I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.
Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet til orientering.
Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det vedtagne tillæg til det relevante miljøcenter.
Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 4.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
post@frederikshavn.dk
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1

BAGGRUND
I Chr. Rhuus Vejs nordlige ende er tilstanden af fællessystemet så dårlig, at en ledningsudskiftning er nødvendig. Derudover er ejendommene i den nordlige ende af Mygindsvej
i dag serviceret fra Chr. Rhuus Vej, over privat grund. Dette er grunden til, at Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune ønsker at forbedre kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.:
•

Det er et ældre nedslidt kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer.

•

Det bliver muligt at aflede regn- og spildevand fra Mygindsvej til ledningssystem i
vejarealer.

•

Området er forberedt for fremtidige ændringer af kloaksystemerne nedstrøms, således af en separering i de nedstrøms områder vil have en strakseffekt for det i
dette tillæg, omtalte område (opland SA22, Sæby)

Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand – se tegningsbilag T.01.
Projektet omfatter:
Separering af flg. opland:
SA22
Området, der skal separeres, omfatter et ca. 2,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret
område som vist på tegning T.01. (tidligere en del at SA08, som er 43,8 ha)
Oplandet har jf. spildevandsplanen en befæstelsesgrad på 25%.
Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende
industrier.
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2

LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2.1

LOVGIVNING
Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 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:
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).
o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr. 1616 af 10-12-2015) og bekendtgørelse af lov om
vandløb (LBK nr. 1579 af 8-12-2015).

Bekendtgørelser:
o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25.
februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:
o

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,
Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen).

o

Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar 2001.

o

Vejledning om VVM i planloven, vejl. nr. 9339 af 12. marts 2009.

o

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af 01-06-2006 om miljøvurdering af planer og programmer

Planer:
o

Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 – vanddistrikt Jylland og Fyn

o

Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 20122016 for Frederikshavn Kommune.
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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. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

o

Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 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. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.

o

Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 12.

o

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom,
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt.

o

Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens 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 ændringer ved tilsluttede anlæg.
Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfordres 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 afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen 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 områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse 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.
Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager
udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af
den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb.

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 vejrbegivenheder.
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.

5

NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og
regnvand i området.
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5.1

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016

SA08

I bilag 1 ses opdaterede data for opland SA22 jf. dette tillæg til spildevandsplan.
5.2

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for kloakopland SA22 fra fælleskloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur.
AFLEDNING AF REGNVAND
Regnvand løber i separat regnvandsledning til brønd AD1320F, hvor det igen løber i fællessystem.
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AFLEDNING AF SPILDEVAND
Spildevandet fra kloakoplandet vil blive afledt til Sæby Renseanlæg via det eksisterende fællessystem.
5.3

UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB
SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
I spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra opland SA08 i Sæby til fælleskloak
med aflastning til udløb SB08FU01.
ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Idet spildevand og regnvand samles i fællesledning nedstrøms, er der ingen ændring af regnbetingede udløb.
I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles- til separatkloak, tilsluttes følgende til
det nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte
grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn 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 vejarealer med
sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et
sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer i fællessystemet
nedstrøms.
De udledte stofmængder fra det berørte kloakopland i den nordlige del af Sæby i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabel:
Disse data er identiske med data i spildevandsplan 2012-2016 da der ikke ændres på mængder og
udløb.
Spildevandsplan 2012-2016 samt tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2016:
Recipient

Udløb

I
bSæby Å
i
l Sum i alt
a

Sted

Nødoverløb
(stk/år)

SA08FU01

7

Vandmængde
(m3/år)
11.834

7

11.834

Stofmængder
BOD5
Total-N
Total-P
(kg/år)
(kg/år)
(kg/år)
148
57
14,2
148

57

14,2

Data for de regnbetingede udløb, er uændret og berøres ikke af dette tillæg

5.4

PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
I forbindelse med dette tillæg skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg.

6

AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer. Ingen ejendomme, forventes at skulle
afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplan tillægget.
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7

ØKONOMI OG TIDSPLAN
Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan.
•

Alle de nævnte separeringer er planlagt til udførelse i 2016.

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 1: Oplandsskemaer
Spildevandsplan 2012-2016
I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.
Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Sæby (status):
Delopland
SA22

Areal
(ha)
2,1

Befæst.
grad

Kloaksys

0,25

Fælles

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
75
1.428
0
0

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
51
728

(PE)
75

(m3/år)
2.156

Udløb

Bemærkning

SA08FU01

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.
Sæby (plan):
Delopland
SA22

Areal
(ha)
2,1

Befæst.
grad
0,25

Kloaksys

Regnvand

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
Indsivning
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
(%)
(m3/år)
65
1.154
5
58
0
0

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg.

Total
(PE)
65

(m3/år)
1.212

Udløb

SA08FU01

Bemærkning
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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 liggere, 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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MV-forslag til budget for 2017
Generelt
Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter, ultimo
2015. Der er i forhold til tidligere sket en betydelig nedgang i mængderne vi får fra Norge, hvilket vi
forventer vi forventer og så gør sig gældende i 2017. Der er i 2. halvår af 2015 sket en tilpasning af
omkostninger i forhold til den forventede omsætning og der kan komme yderligere
omkostningsreduktioner på tale, hvis vi omsætningsmæssigt bliver yderligere udfordret.

Farligt affald
Erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere holdes konstant i forhold til budget 2016.
Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner, er antallet af aktive
virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR.
Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere.
Der er regnet med den samme mængde af olieaffald og en mindre mængde af kemikalieaffald i forhold
til de faktiske tal for 2015.
Klinisk risikoaffald
Med baggrund i overskuddet i 2015 og tidligere år nedsættes prisen for transport/ behandling af 449 L
kasser med klinisk risiko affald fra 183 kr. pr. kasse til 167 kr. pr. kasse.
Olie- og benzinudskillere
Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til den forventelige prisudvikling iht.
Forbrugerindekset.
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Mængdeforudsætninger for budget 2017
Regnskab 2015
Ton

Budget 2016
Ton

Budget 2017
Ton

8856
2378

9300
2500

8800
2200

337
15

320
15

320
15

444

700

680

Farligt affald

Olieaffald
Kemikalieaffald
Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald
Vævsaffald
Olie- og benzinudskillere

OBU antal tømninger

Takster budget 2017
(ekskl. moms)
Regnskab 2015
Kr.

Budget 2016
Kr.

Budget 2017
Kr.

28,40

23,40

23,40

1,56

1,39

1,39

0,43
4,39
2,60
49

0,44
4,48
2,65
49

0,45
5,00
2,70
59

udgået
4.324
2.162,50
183

udgået
4.324
2.162,50
180

udgået
4.324
2.162,50
167

Vævsaffald
120 L fad (vævsaffald)
120 L fad (formalin)

715
895

715
895

715
895

Olie- og benzinudskillere
OBU bundtømning

815

830

845

Farligt affald
Brugerbetaling

Erhvervsgrundtaksten
Pr. aktive CVR
Indbyggergrundtakster
(er indregnet i beh.indtægt)
Behandlingspriser

Eksempler, (kr./kg)
Spildolie, uemballeret (40-65% olie)
Malingrester i emballage
Oliefiltre
Deklarationsgebyr
Klinisk risikoaffald
Abonnement

45 L sæk pr. år uge afhent.
110 L sæk pr. år uge afhent.
110 L sæk pr. år 14 dage afhent.
449 L kasser pr. stk.
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Farligt affald
Omsætning 1.000 kr.
Udenlandsk affald
Øvrige
Erhvervsgrundgebyr
Farligt affald i alt

2013
4.060
8.095
580
12.735

2014
2.402
8.961
589
11.952

2015
918
9.601
500
11.019

Budget 2016
4.850
7.575
375
12.800

Budget 2017
400
9.835
365
10.600

14000
12000
10000
8000

Erhvervsgrundgebyr

6000

Øvrige
Norges affald

4000
2000
0
2013

2014

Total
Omsætning 1.000 kr.
Omkostninger 1.000 kr.
Behandlet mængde ton

2015

2016

2017

2013

2014

2015

Budget 2016

Budget 2017

12.735
12.962
12.140

11.952
11.606
11.710

11.019
10.762
11.586

12.800
12.000
11.800

10.600
9.900
11.335

14000
12000
10000
8000

Total omsætning 1.000 kr.
Total omkostninger 1.000 kr.

6000

Behandlet mængde ton
4000
2000
0
2013

2014

2015

2016

2017
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Grundgebyr
Til dækning af MV I/S’s basisomkostninger i forhold til at kunne levere indsamling og behandling
opkræves en grundtakst for privat affald og erhvervsaffald.

Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger

365.000 kr.

Privataffaldets andel af grundomkostninger

230.000 kr.

Erhvervsbetaling, 15.610 virksomheder á 23,40 kr.

kr.365.000

Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling:

Antallet af aktive virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 17.02.2016.

Brønderslev

Erhvervsbetaling, 3.349 virksomheder

78.000 kr.

Frederikshavn

Erhvervsbetaling, 5.775 virksomheder

135.000 kr.

Hjørring

Erhvervsbetaling, 6.284 virksomheder

147.000 kr.

Læsø

Erhvervsbetaling, 202 virksomheder (60% af 337)

5.000 kr.
365.000 kr.

Privatandelen af grundtakst holdes konstant på 1,39 kr. pr. indbygger i 2017 – i alt 230.000 kr.
Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere.

Kr./år
2011 2012
Indbyggergrundtakst 4,3 3,65

2013
1,83

2014
1,83

2015
1,56

2016
1,39

2017
1,39

2018
1,39

2019
1,39

Indbyggergrundtaksten
5
4
3
Indbyggergrundtaksten

2
1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Kr./år
Erhvervsgrundtakst pr.
aktive CVR

2011
162,8

2012
66,6

2013
33,4

2014
33,4

2015
28,4

2016
23,4

2017
23,4

2018
23,4

Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR
180
160
140
120
100

Erhvervsgrundtakst pr.
aktive CVR

80
60
40
20
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget for Farligt affald

1.000 kr.
Omsætning
Omkostninger:
Personale
Drift
Administration
Omkostninger i alt
Resultat før afskrivn.
Afskrivninger
Resultat efter afskrivn.
Renter
Årets resultat

Budget 2017
10.600

Regnskab 2015
11.019

Budget 2016
12.800

2.700
6.100
1.100
9.900
700
700
0
0
0

2.893
6.323
1.546
10.762
257
745
-488
10
-478

3.750
6.400
1.850
12.000
800
800
0
0
0
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2019
23,4

Klinisk risikoaffald
Kr.
449 L kasser
120 L fad vævsaffald, formalin
120 L fad vævsaffald

2015
183
895
715

2016
180
895
715

2017
167
895
715

1000
900
800
700

449 L kasser

600
500

120 L fad vævsaffald,
formalin

400

120 L fad vævsaffald

300
200
100
0
2015

2016

2017

Budget for Klinisk risikoaffald

1.000 kr.
Omsætning
Omkostninger
Drift
Underskud/overskud
Omkostninger i alt
Årets resultat

Budget 2017
2.730

Regnskab 2015
2.933

Budget 2016
2.640

2.830
-100
2.730
0

2.650
283
2.933
0

2.700
-60
2.640
0

Tømningsordning, olie- og benzinudskillere
Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.
Omsætning
Omkostninger
Drift
Overskud
Omkostninger i alt
Årets resultat

Budget 2017
600

Regnskab 2015
336

Budget 2016
620

600

321
15
336
0

620

600
0

620
0
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Anlægsprogram 2016 – 2021
Prisniveau 2016 i mio.kr.
2016

Rest fra 2015
Anlæg til sortering og
Behandling af farligt affald for
At øge genanvendelsen og
Renheden af affaldsprodukter

2018

2019

2020

2021

1,8

Anlæg til sortering og
behandling af farligt affald for
at øge genanvendelsen og
renheden af affaldsprodukter

Renovering og
miljøforbedring
 Etablering af
overdækket
oplagsområde.

2017

2,0

2,0

2,2
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Takstblad for 2017

Frederikshavn Affald A/S

Takstblad for år 2017
Eventuelle tal i parentes udtrykker den tilsvarende sats for 2016, satsen er kun
vist hvor der er sket ændring.

Miljøanlæg Ravnshøj:
Modtagelse af affald
AFFALDSTYPE

Behandlingspris

Kr./ton
Affalds- Ialt ekskl
afgift
moms

Ialt inkl
moms

Deponeringsområde
Ikke brændbart alm. deponeringsaffald:
(affald til celle for blandet affald samt celle for
mineralsk affald (eternit):

Sorteret
Usorteret

400,00
1.000,00

475,00
475,00

875,00
1.475,00

1.093,75
1.843,75

Genbrugsområde
Blandet beton og tegl til nedknusning
Rent beton og sten til nedknusning
Rene murbrokker til nedknusning
Asfalt til nedknusning
Bygningsaffald til sortering
Haveaffald til kompost
Grene og trærødder (egnet til biomasse)
Husdyrgødning til kompost
Vandløbsgrøde til kompost

70,00
60,00
60,00
60,00
165,00
150,00
0,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70,00
60,00
60,00
60,00
165,00
150,00
0,00
150,00
150,00

87,50
75,00
75,00
75,00
206,0
187,50
0,00
187,50
187,50

Specialdeponi og specialbehandling
Olieforurenet jord til specialdepot
Olieforurenet jord til behandlingsplads

400,00
450,00

0,00
0,00

400,00
450,00

500,00
562,50

Salg af genbrugsmaterialer
AFFALDSTYPE
Nedknust beton og sten
Nedknust tegl
Kompostjord
Kompostjord, finsorteret

Kr./ton
Ekskl. moms
50,00
25,00
48,00
80,00

Inkl. moms
62,50
31,25
60,00
100,00

FORBRÆNDINGSANLÆG Frederikshavn og Skagen
Modtagelse af brændbart affald
Kr. pr. ton
Behandlingspris
Pris incl. moms
excl. moms

Affaldstype

(incl.
forbrændingsafgifter)

Dagrenovation

490,00 (470,00)

612,50

Øvrigt brændbart affald under
1 meter (Skagen under 0,5 m)

450,00 (430,00)

562,50

Brændbart affald til neddeling

700,00 (680,00)

875,00

(Sorteret brændbart storaffald
over 1 m (Skagen over 0,5m))

Affald til videreforarbejdning
Affaldstyperne behandles hos eksterne affaldsbehandlere. Prissætningen omfatter et håndteringstillæg til
Frederikshavn Affald A/S med tillæg af aktuel dagspris for behandling.

AFFALDSTYPE

Planglas og autoruder

Diverse ordninger og gebyrer
Erhvervskort til genbrugspladserne:
(prisen gælder pr. køretøj)
”Grønt” kort - kun genanvendeligt affald
”Gult ” kort – normal mængde ca. 4 ton/år
”Rødt” kort – stor mængde op til 10 ton/år
Vejning af køretøjer til syn

Håndtering

50,00

Kr./ton
Dagspris I alt ekskl
moms

200,00

I alt inkl
moms

250,00

Beløb ekskl.
moms
950,00
2.350,00
4.700,00

Beløb inkl.
moms
1.187,50
2.937,50
5.875,00

110,00

137,50

312,50

RENOVATION – Frederikshavn Kommune’s afregningspris overfor Frederikshavn Affald A/S
Priserne er inkl. håndtering af affald.
Renovationstype

Afregningspris ekskl.
moms

Afregningspris
inkl. moms

Sække
Renovation, helårshuse

880,00

1.100,00

Renovation, helårshuse 14-dagstømning
Renovation, sommerhuse

500,00
500,00

625,00
625,00

1.100,00
1.620,00
2.060,00
2.570,00
2.970,00
640,00
900,00
1.120,00
1.380,00
1.580,00
520,00

1.375,00
2.025,00
2.575,00
3.212,50
3.712,50
800,00
1.125,00
1.400,00
1.725,00
1.975,00
650,00

Afregningspris ekskl.
moms

Afregningspris
inkl. moms

24,00
210,00
480,00
250,00
100,00

30,00
262,50
600,00
312,50
125,00

Containere
140 liter ugetømning
240 liter ugetømning
400 liter ugetømning
600 liter ugetømning
800 liter ugetømning
140 liter 14 dags-/sæsontømning
240 liter 14 dags-/sæsontømning
400 liter 14 dags-/sæsontømning
600 liter 14 dags-/sæsontømning
800 liter 14 dags-/sæsontømning
5 m3 molokcontainer (pris pr. tømning)

Andre ydelser renovationstype

Ekstrasække
Abonnement, storcontainere pr. md.
Tømning, hejseladscontainer
Tømning vippecontainere
Gebyr for ændring af renovation
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Kapitel 0 – Oversigt og alarmering
Miljøberedskabsplan
0. Oversigt og alarmering
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Kapitel 1 - Introduktionsdel
1. Introduktionsdel
1.1 Indledning
I henhold til beredskabsloven1s § 25 stk. 1 skal, kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for
kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.
Denne plan er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, klynge nord – Frederikshavn,
og beskriver de særlige opgaver der er i relation til miljøberedskabet for akutte miljøuheld i
vandløb, søer, grundvand og på landjorden. Planen indgår som en del af Frederikshavn
Kommunes samlede beredskabsplan, jf. beredskabslovens § 25 stk. 1.
Kommunen skal desuden i henhold til § 35 i lov om beskyttelse af havmiljøet2 udarbejde en
beredskabsplan (Strandbeskyttelsesplan) for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i
tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i
kommunen. Der er udarbejdet særskilt plan for strandbeskyttelsen.
Der er tilknyttet en fælles adresse- og telefonliste til miljøbeskyttelsesplan og
strandbeskyttelsesplan.
Miljøberedskabsplane er baseret på erfaringer fra Nordjyllands Beredskab, klynge nord –
Frederikshavn og center for teknik og miljø samt vejledende retningslinjer fra centrale myndigheder
m.v. Det drejer sig bl.a. om:
• Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 8/2002 om Planlægning af beredskab for vandforsyningen
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1981 om Bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb,
søer og kystnære dele af søterritoriet

1.2 Formål
Miljøberedskabsplanen er udarbejdet for, at koordinere myndighedernes indsats ved akutte
miljøuheld i vandløb, søer, grundvand og på landjorden.
Planens målsætning er, at Center for Teknik og Miljø - herunder de tilknyttede miljøvagter indenfor forvaltningens kompetenceområde yder en kvalificeret natur- og miljøfaglig bistand til
beredskabet i forbindelse med miljøuheld.

1.3 Definition af akut miljøuheld
Miljøberedskabsplanen tager sigte på forholdsregler ved pludselig opståede uheld med farlige /
forurenende stoffer med risiko for forurening af henholdsvis:
a. Vandløb og søer
b. Grundvand
c. Personer, ejendom eller miljø

1
2

Lov 1054 af 23-12-1992 Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse 660 af 10-06-2009, og disse senere ændringer:
Lov 476 af 30-06-1993 om beskyttelse af havmiljøet , jf. lovbekendtgørelse 1616 af 10-12-2015.
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Ved farlige / forurenende stoffer, der kan være luftformige, flydende eller faste, forstås i denne
miljøberedskabsplan sundhedsfarlige og/eller forurenende stoffer (herunder ætsende, brandfarlige,
eksplosionsfarlige, sygdomsfremkaldende og radioaktive stoffer) som kan medføre forurening af
omgivelserne (miljøet).
Frederikshavn Kommune har udarbejdet en særskilt beredskabsplan for strandrensning.
Udover de akut opståede uheld har Redningsberedskabet særlig fokus på risiko-virksomheder i
kommunen. Disse virksomheder inddeles i to kategorier: Kolonne 3 og 2 virksomheder (Kolonne 3
har højeste risiko). Det er stoffernes anvendelse eller den oplagrede mængde, der afgør hvilken
kolonne en risikovirksomhed tilhører jf. § 1 i risikobekendtgørelsen3, om kontrol med risikoen for
større uheld med farlige stoffer.
Der er fokus på følgende virksomheder i Frederikshavn Kommune:
Kolonne 3 virksomheder
Denex A/S – Ammunitionsarsenal, Elling

Telefon Liste 11

Kolonne 2 virksomheder
Samtank A/S, Frederikshavn
Claus Sørensen Skagen A/S, Skagen
Frederikshavn Kraftvarmeværk, Frederikshavn
FF Olielager, Skagen
Danish Crown A.m.b.a., Sæby

Telefon Liste 11
Telefon Liste 11
Telefon Liste 11
Telefon Liste 11
Telefon Liste 11

Der foreligger ekstern beredskabsplan for Denex A/S.
Det gælder specifikt for Denex A/S og Danish Crown A.m.b.a., at disse virksomheder er under
miljøtilsyn af staten.
Telefonliste 11 indeholder foruden kolonne 2 og 3 virksomheder også andre virksomheder, som
kommunen vurderer, indeholder en potentiel risiko for miljøet.

3

Bek. 1666 af 14-12-2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
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1.4 Indsatsen
Miljøberedskabsplanen er udarbejdet for, at sikre en effektiv og øjeblikkelig beredskabsindsættelse
ved uheld med farlige og forurenende stoffer, ved:
• Forhindring af skaders opståen.
• Begrænsning af skader og deres udbredelse.
• Indsamling af oplysninger om skaders årsag og omfang.

1.5 Ansvars- og kompetencefordeling
Ved et akut miljø uheld fordeles ansvarsopgaverne til sikring af hurtig og effektiv
alarmeringsproces. Se nedenstående alarmerings diagram med ansvars- og kompetencefordeling.

Alarmeringsdiagram

Anmeldelsen → Alarmeringen

112

Politikreds + Redningsberedskab
Evt. Miljøvagt

Politikreds
Region Nordjylland
og
Miljøcenter

Dambrug
Renseanlæg
Vandværker

Kommunalt
Redningsberedskab

Borgere
og
Instanser
og
Interessegrupper

Kontakt og henvendelser skal ske i henhold til særskilte alarmeringslister/telefonliste med
kontaktinformationer for relevante aktører. Telefonliste ajourføres mindst en gang årligt, samt
efterbehov.
Telefonlisten er fælles med strandberedskabsplanen..
Miljøberedskabsplan Frederikshavn Kommune
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Samarbejde og ansvar ved miljøuheld
- Samarbejde og ansvarsfordeling imellem de koordinerende led, indsats
leddene, assisterende led og administrative indgreb.
• Anden Kommunes Beredskab
• Regionen (Ambulancer)
• Beredskabsstyrelsen
(Nordjylland)
• AMK, Akut medicins
koordinationscentre
• Miljøvagt

• Holdleder - Anden kommune
• Ambulanceleder
Sundhedsberedskabet
• Indsatsleder/Holdleder Beredskabsstyrelsen
(Nordjylland)

Teknisk ledelse
Assisterende Enheder
Indsatsleder
Redningsberedskab

Administrative indgreb /
underretning

• Evt. påbud og eller afhjælpning
og drift af
afværgeforanstaltninger.
• Underretning / varsling

Koordinerende Ledelse
Politiet
Kommando stationen
(KSN)
Indsatsleder Politi (KST)
Indsatsleder
Redningsberedskabet
(ISL)
Koordinerende læge
(KOOL)

• Opgavens størrelse bestemmer
om det er KST eller KSN. KSN
oprettes kun hvis, der er et KST
• KST er typisk placeret på
skadestedet
• KSN er typisk placeret et centralt
sted, og der kan her tilgå mange
forskellige person resourcer.
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Samarbejde, ansvar og arbejdsgange ved store miljøuheld
Miljøberedskabsplanens handlingsinstrukser udføres igennem følgende kommunikationsgang:

Koordinerende
Ledelse
Kommandostade
station (KST)
Kommando
station (KSN)

Indsatsleder Politi
(KST)

Teknisk Ledelse

Aktion / Handling

Politikreds

Afspærring

Kommunal Redningsberedskab,
Indsatsleder:
Miljøvagt
Orientering / varsling til dambrug /
vandværker, rensningsanlæg og
borgere, samt Region Nordjylland

KOOL, Koordinerende Læge

AMK, Akut Medicins
koordinatonscenter

Med henblik på tilkald af Miljøvagt se bilag Alarmeringsliste bagerst i Miljøberedskabsplanen eller
se de løbende ajourførte Alarmeringslister, som findes på intranettet.
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Alarmcentralen har ansvaret for, at politikredsen, redningsberedskabet samt evt. ambulance
alarmeres.
Politikredsen har ansvaret for den nødvendige politimæssige indsats ved store miljøuheld.
Politikredsen alarmerer borgere, afhængigt af miljøuheldets art og omfang.
Redningsberedskabet har ansvaret for den nødvendige indsats på miljøuheldsstedet i akutfasen.
Det lokale redningsberedskab har ansvaret for den egentlige forureningsbekæmpelse på
skadesstedet. Indsatslederen har ansvaret for den nødvendige orientering og varsling til jf.
dambrug og vandværker, afhængigt af miljøuheldets geografiske placering og art. Indsatslederen
drager omsorg for, at nødvendigt bevismateriale beskyttes.
Miljøvagten har ansvaret for, at bistå med oplysninger til indsatslederen, at der optages
forureningsrapport til dokumentation (evt. med bistand fra politiet), samt at den videre sags
opfølgning overdrages til rette myndighed.
Den enkelte myndighed, institution mv., der inddrages ved bekæmpelse af et miljøuheld har det
ubetingede ansvar for egen indsats til løsning af de opgaver, der påhviler denne.
Ved indledningen af afsnit 1.5 side 9, er der vist et alarmeringsdiagram over den normale
underretningsprocedure.
Omfanget af indsatsen på skadestedet er underlagt indsatslederens vurdering. Såfremt
miljøvagten er til stede foretages vurdering i samråd med denne.
Er der ved indsatsen behov for hjælp til afspærring og evakuering kontakter indsatslederen Politiet.
Er der ved indsatsen behov for hjælp til forureningsbekæmpelse, rekvirerer indsatslederen
eksterne entreprenører. Indsatslederen afgør i samråd med miljøvagten, hvornår den aktuelle
indsats kan ophøre i akutfasen.

Miljøberedskabsplan Frederikshavn Kommune
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1.6 Vedligeholdelse af Miljøberedskabsplanen
Miljøberedskabsplanen vedligeholdes og revideres af Frederikshavn Kommune i samråd med de
øvrige involverede myndigheder. Revisionen af miljøberedskabsplanen skal ske mindst én gang i
hver kommunal valgperiode, jf. Vejledning om revidering af planlægning gældende kommunernes
og amternes beredskab (01/06 2002).
Ændringer i adresser, telefonnumre mv. der har betydning for planen, meddeles kontaktpersonen i
Frederikshavn Kommune og ajourført miljøberedskabsplan meddeles snarest efter ændringen til
de involverede myndigheder. Frederikshavn Kommune sørger for, at de ajourførte lister over
dambrug, vandværker og medarbejdere der kan tilkaldes ved uheld er tilgængelige.

1.7

Udsendelsesliste til orientering om Miljøberedskabsplan

•

Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. – E-mail: hjoerring@hjoerring.dk

•

Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, E-mail: raadhus@99454545.dk

•

Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg – E-mail: njyl@politi.dk

•

Nordjyllands Beredskab, Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg – E-mail: mail@nobr.dk

•

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København, E-mail: nst@nst.dk

•

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, E-mail: mst@mst.dk

•

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst., E-mail:rn@rn.dk

Miljøberedskabsplan Frederikshavn Kommune
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2. Handlingsinstruks for Politiet
2.1 Baggrundsorientering
Denne handlingsinstruks er medtaget for at vise forløbet ved anmeldelse af:
”Akut miljøuheld”
til politiets alarmcentral / politikredsen. Disse har ansvaret for videreformidling af anmeldelse til
myndigheder.
Instruksen er en del af den samlede miljøberedskabsplan, som foruden denne instruks består af:
• Handlingsinstruks for Redningsberedskabet (kap. 3)
• Handlingsinstruks for Miljøvagten, Frederikshavn Kommune (kap. 4)
Definitioner af forurenings- og uheldstyper
Ved ”akutte miljøuheld” forstås pludseligt opståede uheld med farlige / forurenende stoffer med
eventuel forurening henholdsvis af:
Vandløb, Søer, Grundvand og Landjord.
Anmeldelse
Når alarmcentralen modtager anmeldelse om MILJØUHELD – så foretager operatørerne følgende
konstatering om miljøuheldet er af kategorien:
”Mindre miljøuheld”:
Et mindre, ikke alarmerende uheld, hvor alarmcentralens vagthavende alarmerer
Redningsberedskabet som vurderer omfanget. Redningsberedskabets vurderer om Frederikshavn
Kommunes Miljøvagt skal tilkaldes. Miljøvagterne modtager altid en underretning via sms fra
alarmcentralen.
• Definition på mindre miljøuheld: Miljøuheld, som er lettere at afgrænse og afhjælpe mht.
udbredelsen af udslip og som har mindre negativ indvirkning på omgivelserne.
Eksempel på mindre miljøuheld: kan være mindre spild af olie / benzin på vej i forbindelse med et
færdselsuheld, et mistænkeligt forhold omkring miljøet, dvs. en påfaldende lugt, misfarvning af sø
eller vandløb o.l.
”Større miljøuheld”:
En enten forværret udvikling i en anmeldelse om ”mindre miljøuheld” eller, at det ved direkte
anmeldelse erkendes, at der er tale om ”større miljøuheld”. Begge tilfælde udløser den store
alarmeringsprocedure.
• Definition på større miljøuheld: Er et miljøuheld, som har omfattende miljøeffekt og
sundhedsmæssig konsekvens.
Modtager Frederikshavn Kommune, Nordjyllands Politi eller Redningsberedskab en anmeldelse
direkte, kontaktes politiets alarmcentral (112) straks, og operatøren igangsætter alarmering i
henhold til handlingsinstruks.

2.2 Handlingsinstruks for Alarmcentralen
Alarmcentralen agerer ud fra vurdering af miljøuheldets omfang og alarmerer følgende:
• Alarmerer Redningsberedskabet
• Alarmerer evt. Politi
Redningsberedskabet skal altid alarmeres – hvad enten det drejer sig om ”mindre miljøuheld” eller
”større miljøuheld”. Redningsberedskabet har ledelsen af beredskabsindsatsen i situationer, hvor
der skal iværksættes en akut forureningsbekæmpelse. Ved store miljøuheld/katastrofer kan der
etableres KSN (Kommandostationer) eller KST(Kommandostade), hvor den koordinerende
indsatsledelse foretages af politiet.
Miljøberedskabsplan Frederikshavn Kommune
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Ambulancetjeneste
Ambulancetjenesten skal alarmeres, når der i forbindelse med ethvert miljøuheld enten er
konstateret personskade eller er fare for akutte giftvirkninger.

2.3 Handlingsinstruks for Politi
Politiet sender patruljevogn(e) til:
Miljøuheld, for i samarbejde med indsatsleder, at opklarer årsager, samt indhente oplysninger til
døgnrapport eller eventuelt rapport og tilbagemelding til stationen.
Politiets opgaver er i øvrigt at:
• Kontakte indsatslederen
• Tilbagemelde om situationen
• Foretage nødvendig afspærring
• Opretter behandlerplads for sårede
• Færdselsregulere af hensyn til ambulancevogne og redningskøretøjer
• Evakuere og anvise opsamlingsplads for evakuerede, indtil politiets koordinerende
leder/indsatsleder* når frem og opretter et kommandostade, KST, på uheldsstedet og
overtager det koordinerende ledelsesansvar.
• Opgavens størrelse bestemmer om der skal oprettes KST eller om der yderligere skal
oprettes en kommandostation, KSN. KSN oprettes kun hvis det vurderes at uheldets
omfang kræver en decentral kommandostation.
*Indsatsleder Politi, der er en chargeret vagthavende (ikke fast ansvarlig), koordinerer opgaverne
på katastrofestedet og opretter kommandostade (KST), hvorfra han skal udøve den koordinerende
ledelse (jf. Politiets Beredskabsplan).
Risikogrupper orienteres
Ved forurening af vandløb orienteres nedstrøms beliggende dambrug indenfor det enkelte
vandløbssystem. Dambrugenes placering og tilknyttede vandløb fremgår af oversigtskortet (kap.
5.2). Det fremgår af alarmeringslisterne hvilke adresser og telefonnumre de respektive dambrug
kan kontaktes på.
Der kan forekomme situationer, hvor en bredere kreds af risikogrupper bør orienteres – evt. via
radio / pressen (se Alarmeringsliste 9).
Kommunens tekniske forvaltning skal inddrages så tidligt som muligt ved ulykker med farlige
stoffer under landevejstransport og ved miljøuheld på private og kommunale virksomheder,
herunder disse virksomheders spildevandsanlæg. Se Alarmeringsliste for telefon- og adresselister
på nabokommuner, (Alarmeringsliste 3).
Kloakforsyningen samt Park og Vej vil dels kunne bidrage med oplysninger om afledning af
vejvand og dels kunne rådgive, med hensyn til rydningsmetode af vejanlæg mv.
Frederikshavn Kommune miljøvagter inddrages i situationer, hvor der opstår fare for eller sker
forurening af vandløb, søer, grundvand eller landjord. Redningsberedskabet har ansvaret for tilkald
af miljøvagterne.

Miljøberedskabsplan Frederikshavn Kommune
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3. Handlingsinstruks for Redningsberedskabet
3.1 Opgave og ansvar
Instruksen træder i kraft ved modtagelse af melding om akut miljøuheld af enhver art.
Den vagthavende beredskabschef / indsatsleder har ledelsen af den samlede tekniske indsats på
skadestedet, indtil enhver akut sundheds- og forureningsfare på og omkring skadestedet samt
fjernere liggende miljøer, efter indsatslederens vurdering, er fjernet effektivt.
I tilfælde af større uheld etablerer politiet den koordinerende ledelse på skadestedet.
Opgaver og ansvar:
- Foreløbig vurdering af uheldets omfang og konsekvenser.
- Evt. identifikation af farlige stoffer
- Redning af personer
- Rensning af forurenede personer
- Fastlæggelse af sikkerheds afstand
- Evakuering af truede områder (politi)
- Information til truede personer
- Standsning af udbredelse / udstrømning
- Opsamling eller uskadeliggørelse
Alarmering af politi ved anmeldelse direkte til redningsberedskab.
Tilkaldelse af nødvendig assistance til opgavens løsning.
Alarmering / orientering af miljømyndigheden og overdragelse af den forsatte indsats – herunder
den endelig oprydning på skadesstedet.

3.2 Indsats – Tjekliste
Straks efter alarm modtagelsen:
- Evt. tilkald af Trin 2 eller Trin 3 (det statslige) beredskab, miljøberedskab og evt. enheder fra
regionalt støttepunktsberedskab – vurderes på baggrund af alarmmeldingen.
- Ved ukendt stof søges oplysninger i håndbøgerne: ”Førsteindsats ved kemikalieuheld” og
”Indsatskort for kemikalieuheld”.
Ved blanding af flere stoffer eller anden tvivl søges ekspertbistand ved:
◊ Beredskabsstyrelsens Kemikalieberedskabsvagt – Telefon Liste 7
◊ Giftinformationen – Telefon Liste 7
◊ Embedslægerne Nordjylland, Sundhedsstyrelsen – Telefon Liste 4 eller Liste 7
◊ Statens Institut for Strålebeskyttelse – Telefon Liste 7
◊ CBB Center for Biologisk Beredskab, Statens Seruminstitut – Telefon Liste 7
Under indsats – akut fase:
• Evt. tilkald af Trin 2 eller Trin 3 det (statslige) beredskab, miljøberedskab, evt. enheder fra
regionalt Støttepunktsberedskab og entreprenørbistand – som er vurderet på baggrund af
rekognoscering og indhentede faglige oplysninger.
•

Evt. tilkald politi (Patruljevogn) ved større uheld.
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•

Bevismateriale i form af foto, prøver og andre relevante oplysninger indsamles af hensyn til
fakturering af indsatsens omkostninger til skadevolder. Dette afklares imellem miljøvagter,
indsatsleder og Myndighedsafdeling.

•

Alarmering / orientering af andre myndigheder, samt evt. Risikogrupper, jf. vejledende
skema (se næste side):

Andre myndigheder:

Frederikshavn
Kommunes
Miljøafdeling,
Miljøvagt

Vandløb
og Søer

Grundvand –
Landjord

Kloakker –
Tilsluttet
rensningsanlæg

X

X

X

X

X

X

Kloakforsyningen

Frederikshavn
Kommunes,
Vandforsyning.
Herunder private
Vandværker

Havneområde

X

Havnevæsen

X

Risikogrupper:
Vandløb
og Søer

Grundvand –
Landjord

Kloakker –
Tilsluttet
rensningsanlæg

Dambrug

X

X

Sportsfiskerforeninger

X

X

Vildt- og vildtbestande
Skov- og
Naturstyrelsen

X

X

Havneområde

X

Afsluttende indsats – efter akut fase:
•

Den afsluttende indsats overdrages til Center for Teknik og Miljø

•

Orientering af myndigheder om uheldet.
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Kapitel 4 – Handlingsinstruks for Miljøvagterne
4. Handlingsinstruks for Miljøvagterne
4.1 Baggrundsorientering
Handlingsinstruksen for miljøvagterne i Frederikshavn Kommune er udarbejdet for, at sikre den
mest hensigtsmæssige behandling af anmeldte miljøuheld (forureningssager) inden for
kommunen.
”Ingen foranstaltninger eller bestræbelser som iværksættes for at begrænse skadernes videre
udbredelse, må forsinkes eller undlades på grund af tvivl om, hvem der hæfter for de dermed
forbundne udgifter”.

4.2 Instruks for Miljøvagterne
Indhent oplysninger fra politiet, Redningsberedskabet eller anmelder om:
o
o
o
o
o

Uheldssted
Uheldets art, omfang og forureningskilde
Tidspunkt for observation
Anmelderens navn og adresse
Nummer på opkaldstelefon

Underret alarmcentralen (112), såfremt anmeldelsen af et akut miljøuheld ikke er
modtaget via alarmcentralen.
Kontakt efter behov:
o
o

Indsatsleder på skadestedet (situationsrapport, aftal videre forløb)
Anmelder

Underret efter behov:
o
o
o

Teknisk Forvaltning i nabo kommune
Andre Kommunale medarbejdere, herunder overordnet
Andre – se telefonliste

På skadesstedet:
o
o

Kontakt indsatsleder og modtag situationsrapport
Aftal det videre forløb, herunder iværksættelse af afværgeforanstaltninger

Forureningskilden opspores og bevismateriale indsamles:
o
o

Prøver / fotos
Vurdering af skadens omfang

Underret efter behov implicerede parter om sagens videre forløb:
o
o

Skriftlig underretning
Overdragelse af sag til fagperson hos CTM med henblik på påbud og evt.
politianmeldelse / tiltalerejsning
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4.3 Besigtigelse af skadestedet
4.3.1 Generelt
På skadestedet kontaktes indsatslederen som orienterer om situationen og hvilke foranstaltninger,
der er iværksat. Det bør altid vurderes om, der er forgiftningsrisiko i et forurenet område.
Ankommer kommunen’s miljøvagt, som den først til skadestedet, kontaktes anmelderen og / eller
forureneren.
Det er væsentligt at få oplysninger om følgende første forhold:
o Forureningskilden
o Forureningskildens styrke og omfang
o Hvem er ansvarlig for forureningen / uheldet
Miljøvagten kan bistå indsatslederen efter dennes ønske om iværksættelse af afhjælpende
foranstaltninger.
Eksempler på afværgeforanstaltninger er:
o Standsning af udledningen af farlige / forurenende stoffer.
o Udlægning af oliespærringer (halmballer, olieopsugende midler, flydespærring,
dæmninger o.l.).
o Opsamling og neutralisering af det udledte stof.
o Opgravning af forurenet jord.
o Pløjning af tværgående furer, nedpløjning af gylle.
o Optagning af drænrør.
o Afpropning af udløb.
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Kapitel 5 – Vandforsyning og spildevand
5. Vandforsyning og spildevand
5.1 Uheld ved vandforsyningsanlæg
Ved uheld, hvor der er risiko for, eller allerede er sket forurening af vandforsyningsanlæg rettes
straks henvendelse til CTM, beredskab, samt vandværket (Se telefonlister og adresser jf. Liste 12
og 13). Vandværkernes indvindingsoplande og særlig følsomme drikkevandsområder fremgår af
kortbilag i kapitel 6.1.
Boringernes placering
Vandværkerne henter deres råvand gennem boringer, placeret omkring værket.
Selve vandværksbygningen, behandler kun det oppumpede råvand. De mindre vandværker har
dog ofte boringerne placeret meget tæt på bygningen, dette kan også være tilfældet for større
vandværker, men ofte har de store vandforsyninger etableret deres kildeplads i store afstande fra
værket (1-5 km er ikke ualmindeligt). Boringerne
kan være placeret lavt i terrænet, hvilket gør dem
sårbare for overfladeforurening.
Boringernes udseende
Boringernes udseende er meget forskelligt fra
vandværk til vandværk. Nogle vandværksboringer
har afsluttet med en overbygning af beton, med en
højde på 0,3-0,5 meter over terræn og en diameter
på 0,5 til 1,0 meter. Nogle boringer kan være
svære at se i terrænet, da de ofte er skjult af
bevoksning og ligger afsides. De fleste
vandboringer er afsluttet med en overbygning af
grøn plast kasse med en højde på ca. 1,5 meter. Se billede. Boringerne er altid aflåste.
Forurening af boringer
Boringer til vandforsyning har normalt deres filtersætning 30 til 50 meter under terræn, enkelte
dybere. En forurening vil derfor normalt ikke blive pumpet op med det samme, da den først skal
sive et stykke ned i jorden. Afhængig af de geologiske aflejringer på stedet og boringens tætning
ved terræn, kan en forurening sive meget hurtigt ned, hvis der er sand i området og / eller boringen
ikke er lukket ordentligt af mod terræn. Forurening der sker langt fra en boring vil også sive ned til
grundvandet og nå boringen, det tager blot længere tid. Det er derfor vigtigt at forurening, især
flydende, bliver samlet op hurtigst muligt, inden der sker nedsivning til grundvandet. Kan man se
boringer eller har kendskab til boringer i nærheden af afløbsretning fra en forurening, skal man
straks meddele dette til vandværket samt kontakte kommunen.
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5.2 Høje bakterietal i vandværksvand - Handlingsinstruks for Miljøvagterne:
Hvad gør vi når vi får melding om høje bakterietal i vandværksvand?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ved bakterietal under værdier i faktaboks orienteres paae eller kihm.
Ved bakterietal over værdierne kontaktes paae eller kihm. Hvis ikke disse kan træffes:
Kontakt vandværket og aftal slagplan.
Som udgangspunkt har laboratoriet underrettet vandværket.
Tlf.nr. til vandværk, se Miljøberedskabsplanens alarmeringsliste 12 og 13.
Tlf. nr. til laboratorier, se Miljøberedskabsplanens alarmeringsliste 6.
Hvis ikke meldingen indgår via Beredskabet underrettes disse. 98 45 61 25.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Myndighedsopgaver:
Ved risiko for sundhedsfare kontaktes Embedslægen(se Miljøberedskabsplanens alarmeringsliste
4)
Embedslægeinstitutionen Nord
Telefon: 72 22 79 70 (mandag-torsdag: 8.00-15.30, fredag 8.00-15.00)
E-mail: senord@sst.dk
Embedslægerne skal altid inddrages i sager vedrørende sundhedsmæssigt
Embedslægerne Døgnvagt Vest
anliggende/forhold som f.eks. udstedelse/ophævelse af kogeanbefaling.
Telefon: 70 22 02 69
Risiko for sundhedsfare m kogepåbud:
Ved forurening af drikkevand
•
Fund af E. Coli,
•
Coliforme > 20,
underrettes Fødevareregionen:
•
Kimtal ved 37 °C: > 50(afgangsledning fra vandværk),
Fødevarevagten: 70235888
•

> 200(ledningsnet)
Kimtal ved 22 °C: > 500(afgangsledning fra vandværk),
> 2000(ledningsnet)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Øvrige opgaver:
Aftales mellem myndighed, vandværk, Beredskab (koordinationsgruppe). Ved restriktioner i brug af
vand:
Underretning af brugerne:
hvordan og hvem underretter brugerne: SMS-tjeneste, husstandsomdelte breve, opslag centrale
steder hvor brugerne færdes, presse (orienteres altid), direkte telefonhenvendelse til følsomme
brugere osv.
Relevante medier: Se Miljøberedskabsplanens alarmeringsliste 9, - normalt Dr Nordjylland.
Følsomme brugere: Børnehaver, plejehjem, skoler og lign. orienteres særskilt.
Skabelon for orienteringsskrivelse og kogeanbefaling – se bilag 6.3. Kan bruges til lokale opslag,
husstandsomdelt info og info af medier.
Alternativ vandforsyning og fejlfinding:
Det afgøres om der er behov og mulighed for alternativ forsyning (nødforsyning fra andet
vandværk, tankvogne mv.) Vandværk og Beredskab er primære aktører.
Vandværk, ofte i samarbejde med brøndborer, se Miljøberedskabsplanens alarmeringsliste 5
laver fejlfinding og evt. afværge (f.eks. etablering af UV-bestråling) på vandværket.
Læs mere: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66712/kogevejledning%202013.pdf
Miljøberedskabsplan Frederikshavn Kommune

Side 19 af 22

5.3 Uheld i forbindelse med den offentlige spildevandskloak
Der findes særskilt beredskabsplan for spildevand – planen vedligeholdes og ajourføres af
Frederikshavn Spildevand A/S.
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Kapitel 6 – Kortbilag
6. Bilag – vandforsyning og dambrug
6.1 Vandværker og vandforsyningsområder

Der kan rettes henvendelse til de enkelte vandværker via telefon, se alarmeringsliste 12 + 13.
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6.2 Infobrev – kogeanbefaling
Dato xx

XX Vandværk
xxVej
Postnr, by
Tlf.nr.: xx
E-mail: xx

Vandforurening – kog vandet
før du drikker det!

Der er risiko for, at drikkevandet fra xx Vandværk er forurenet. Det betyder, at vi anbefaler, at du koger vandet, før du
drikker det eller bruger det til madlavning.
To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 1-2 minutters
mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100 grader.
Hvornår må vandet drikkes igen?
Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Vandværket vil udsende besked, så snart vandet
igen kan drikkes uden kogning.
Beskyt dig selv mod sygdom - anbefalinger fra embedslægen:

• Madlavning: Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i
stedet afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler,
grøntsager eller lignende, da bakterierne dør efter kort tids kogning.
• Opvask: Undgå at bruge opvaskemaskinen, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op
i kogt vand.
• Personlig hygiejne: Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan
anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.
Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være
opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil
afhænge af vandets forureningsgrad. Afklares med Embedslægen.
• Tøjvask/vask: Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring.
Yderligere information
Har du specifikke spørgsmål kan du kontakte xx Vandværk på telefon xx eller på e-mail xx
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1.

Indledning

Planen er udarbejdet i henhold til Lov om beskyttelse af havmiljøet § 35, stk. 2 (Havmiljøloven1) samt
”Vejledning om strandrensning – februar 20082 og er et supplement til Frederikshavn Kommunes
Beredskabsplan – herunder eventuelle regionale beredskabsplaner.
Lovens formål er at medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Miljøstyrelsen samordner de kommunale beredskabsplaner, jf. havmiljølovens § 35 stk. 5 efter forhandling med
kommunerne3
Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelser at udarbejde beredskabsplaner for bekæmpelse af
forurening i havne, samt sørge for at det nødvendige materiel er til rådighed4
Planen:
Planen gælder således for Frederikshavn Kommune ved bekæmpelse af væsentlig forurening med olie,
kemikalier og lignende, eksempelvis ilanddrevne tromler.
I forbindelse med planens udarbejdelse er der indgået aftale om anvendelse af materialer til bekæmpelse af
forurening med de respektive havnefogeder i kommunens havne.
Planen er godkendt af kommunalbestyrelsen d.xxxxx 2016, og er sendt til orientering til Beredskabsstyrelsen,
Søværnets Operative Kommando (SOK), Naturstyrelsen Vendsyssel samt Miljøstyrelsen.
1.1
Planens vedligeholdelse
Planen ajourføres løbende, men tages op til vurdering mindst hvert 4. år. De involverede parter holder gensidigt
hinanden orienteret om aktuelle ændringer.
Nærværende plan ophæver beredskabsplan dateret 22. maj 2009. Beredskabsplanen tages op til vurdering
mindst hvert 5. år, næste gang senest i 2020.
Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og SOK skal orienteres5 ved revision af planen.
Telefonlister ajourføres mindst en gang årligt, samt ved behov.

2.

Alarmeringsprocedure

I tilfælde af forurening på kyster eller i havne skelnes der mellem mindre og større forureninger og
indsatsniveauer tilpasses forureningsniveauet, se Actions Card ”Forurening på Stranden”:

3.

Anmeldelser og varslinger

Det er vigtigt, før iværksættelse af oprydning på stranden, at anmelde uheldet til Miljøstyrelsen, da dette er en
vigtig forudsætning for at Miljøstyrelsen refunderer de udgifter, der bliver brugt på oprydningen (se afsnit 11). Det
1

Lov 476 af 30-06-1993 om beskyttelse af havmiljøet , jf. lovbekendtgørelse 1616 af 10-12-2015
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 - 2008
3
http://www2.mst.dk/databaser/Sakobe/
4
Havmiljølovens § 35, stk. 3
5
Havmiljølovens § 35, stk. 4
2
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er dog tilsvarende vigtigt at indsatsen imod forureningen starter så hurtigt som muligt for at undgå at forureningen
spreder sig over et større område.
Anmeldelse til Miljøstyrelsen og Søværnets Operative Kommando (SOK)
Anmeldelse til Miljøstyrelsen og SOK, jf. bilag 2 – ”Anmeldelse til Miljøstyrelsen og SOK/MAS6”
Inden for Miljøstyrelsens almindelige kontortid (man-fre kl. 9-16), sker anmeldelse telefonisk, efterfulgt af en
skriftlig anmeldelse. Uden for styrelsens normale kontortid skal anmeldelse ske skriftligt. Telefonnr. findes på
telefonliste 4.

Øvrige anmeldelser og varslinger
Ved større forureninger eller hvis særligt sårbare områder er berørt af forurening orienteres Naturstyrelsen om
forureningen. Se bilag med relevante telefonlister.
Varsling eller anmodning om assistance kan tænkes til følgende personer/interessenter:
 Havnefogeder, grundejerforeninger, lokale fiskere, vildtkonsulenter, dyrlæger, embedslæge m.fl.
 Naturstyrelsen kan sørge for korrekt behandling af fugle og pattedyr indsmurt i olie.
 Beredskabsstyrelsen / -centeret kan anmodes om assistance ved større forureninger af kysten.
Anmodningen sendes enten via SOK eller via den stab, der er nedsat ved større ulykker
 Arbejdstilsynet, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Olieselskaber eller andre.

6

Søværnets Operative Kommando (SOK) / Maritime Assistance Service (MAS)
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4.

Planens geografiske område

Kyststrækning
Kyststrækning i Frederikshavn Kommune er på ca. 105 km afgrænses på vestkysten, syd for Skiveren Camping
(Niels Skiverens Vej) (første strandnummer 299) rundt om Grenen mod syd på østkysten til Sørå syd for Voerså
(Agerstedvej) (sidste strandnummer 485).

Beskrivelse af kysten
Kyststrækningen fra Skiveren til Skagen består for langt størstedelens vedkommende af sandstrand med
varierende udstrækning af klitlandskab som bagland.
Kyststrækningen fra Grenen til Strandby udgøres stort set af jævn sandstrand. Dog findes der store strandenge
ved Jerup. Nord og syd for Skagen er der etableret høfder.
Mellem Strandby og Frederikshavn skifter kysten mellem strandsand og områder med revlesystemer og
sandflader, der er helt eller delvis tørre under lavvande.
Småøerne udfor Frederikshavn – Deget, Hjellen, Kølpen, Hirsholmene – er opbygget af kampestensforekomster,
der helt dominerer kysten. På Hirsholmene findes mindre områder med strandeng.
Fra Frederikshavn til syd for Bangsbostrand ses en ophobning af store sten på strandplanet. Mod syd går denne
stenede strand gradvist over i sandstrand. Nord for Sæby er der etableret høfder. Denne kysttype strækker sig
forbi Sæby til fremspringet på kysten ved Stensnæs.
Syd for Lyngså sker et markant skift i kysttypen fra en åben kysttype til en kyst med et fremskudt system af revler
og egentlige småøer. Indenfor disse ses en fladvandet lagune, der på landsiden er afgrænset af strandeng.
Denne kystform fortsætter uden afbrydelse helt til Mariager Fjord, se oversigtskort over delområde Frederikshavn
Kommune – Kortbilag: Beredskabsplan - Strandrensning, sårbarhed.
Vejr- og strømforhold
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er normalt 0,3 m. Vestlige storme kan give indtil 1,2
m højvande og østlige storme indtil 0,8 m lavvande.
Vinde mellem sydvest og nordvest giver sydgående strøm og vinde mellem syd og nordøst giver
nordgående strøm. Strømmen løber hyppigst og stærkest fra syd til nord og kan sætte over 2 knob.
Særligt sårbare kyststrækninger i Frederikshavn Kommune
I Frederikshavn Kommune findes på østkysten nogle af de biologisk mest sårbare kyster i landet. På de stenede
småøer ved Hirsholmene m.fl. findes meget store ynglefuglekolonier, som også indeholder flere truede eller
sjældne kystfuglearter, bl.a. Tejst.
Vestkysten i Frederikshavn Kommune hører til den mindst sårbare type set ud fra et naturmæssigt synspunkt,
over sårbarhedsvurdering i området. Yderligere er denne kysttype relativ let at sanere efter en olieforurening, idet
der er mulighed for at køre med tunge køretøjer på størstedelen af strækningen. Det er fysisk muligt at fjerne
olien ved simpelthen at skrælle det øverste sandlag væk.
De særligt sårbare kyststrækninger er Skagen Nordstrand. Strækningen er udpeget som særligt sårbare pga.
tilstedeværelsen af meget store flokke af rastende måger og vadefugle.
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De store strandenge ved Stensnæs og ved Jerup samt et mindre område på Grenen er værdifulde botaniske
lokaliteter og Kattegatssiden ved Skagens Gren giver ofte læ for rastende flokke af edderfugle og mågefugle.
Ved Jerup Strand flokkes mange ænder, vadefugle og terner.
Småøerne ud for kysten og strandengene ved Stensnæs er vigtige fødesøgningsområder for vadefugle og
knortegæs. Strandengene rummer også mange ynglefugle, hvor flere sårbare sjældne danske vadefugle yngler.
De omtalte særligt sårbare områder er markeret med rødt på Kortbilag: Beredskabsplan - Strandrensning,
sårbarhed. Flere andre kyststrækninger har rekreativ værdi bl.a. sandstrandene ved Sæby og ved Ålbæk samt
på Grenen.
Det meste af kyststrækningen i Frederikshavn Kommune har stor rekreativ betydning. Især har de mest besøgte
badestrande i sommerhalvåret meget stor rekreativ værdi.
Strandenge
Oversigt over strandenge og områder med særlig biologisk interesse langs østkysten på strækningen syd for
Voerså til Grenen, kan ses på kortbilaget. Strandenge markeret med grønt betragtes som sårbare områder, og
strandenge markeret med rødt er klassificeret som særligt sårbare områder..
Neden for er fugleliv og værdisætning angivet for alle områdets strandenge7.
Lokalitet

7

Fugleliv

Værdisætning

Sørå Mark

Overnatningssteder i rørskov

Regional betydning

Voersåkrog

Vigtigt yngleområde

Stor regional betydning.
Landskabeligt værdifuldt

Voerså Nord

Vigtigt yngleområde. Meget vigtigt
rasteområde

Stor regional betydning

Stensnæs

Vigtigt yngleområde

National betydning

Gunggrøften v. Lyngså

Vigtigt yngleområde. Meget vigtigt
rasteområde

Stor regional betydning

Sulbæk

Ikke angivet

Lokal betydning

Haldbjerg

Ikke angivet

Lokal betydning

Rønner Havn

Ikke angivet

Regional betydning

Elling å – udløb

Meget vigtig yngle- og raste lokalitet

National betydning

Jerup Syd

Meget vigtig ynglelokalitet

National betydning

Jerup Nord

Meget vigtig ynglelokalitet

National betydning

Hirsholmen og Græsholm

Ekstrem vigtig ynglelokalitet og vigtig
rasteplads

National betydning

Knasborg Å – udløb

Ikke angivet

Regional betydning

Grenen

Yngle- og rasteområde

National værdi, rekreative
interesser.

Bovet Bugt

Vigtig ynglelokalitet og ekstrem vigtig
rasteplads.
Vildt reservat.

International betydning

Kilde: ”Strandenge ved Kattegat og Mariager Fjord, Nordjyllands Amt 1991
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I forhold til strandberedskabet er kyststrækningen opdelt i 2 delområder
Den nordlige del af Frederikshavn Kommune fra Skiveren til syd for Ålbæk Havn ca. 53 km
 Benævnt Delområde 1
Den sydlige del af Frederikshavn Kommune fra syd for Ålbæk Havn til syd for Voerså ca. 52 km.
 Benævnt Delområde 2
Bagerst i denne plan findes Action Cards / bilag til brug ved håndtering af strandforurening, der skelnes mellem:
 Mindre forureningsopgave
 Større forureningsopgave
Telefon- og adresselister er samlet i tilhørende bilag.
Havne i Frederikshavn Kommune
Erhvervshavne:
 Skagen havn
 Aalbæk havn
 Strandby havn
 Frederikshavn havn
 Sæby havn

Mindre lystbåde og jollehavne
 Skagen lystbådehavn
 Strandby lystbådehavn
 Rønnehavnen
 Hirsholmene
 Frederikshavn Marina
 Voerså Jollehavn
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4.1
Delområde 1 – Frederikshavn Nord – Skiveren – Grenen – Ålbæk syd
Kyststrækningen i delområde 1 afgrænses fra Skiveren Camping (Niels Skiverens Vej) (første strandnummer E
299) rundt om Grenen mod syd til området syd for Ålbæk mellem Solbærvej og Nornensvej (sidste
strandnummer E 346) Kortbilag: Oversigt – strandnumre.
Denne kyststrækning er på i alt ca. 53 km.
Beskrivelse af kysten
Kyststrækningen fra Skiveren til Skagen Grenen består for langt størstedelens vedkommende af sandstrand med
varierende udstrækning af klitlandskab som bagland.
Kyststrækningen fra Grenen mod Jerup udgøres stort set af jævn sandstrand. Dog findes der store strandenge
ved Jerup. Nord og syd for Skagen er der etableret høfder.
Særligt sårbare kyststrækninger i delområde 1
Kyststrækningen fra Skiveren til Grenen hører til den mindst sårbare type set ud fra et naturmæssigt synspunkt,
jf. Kortbilag: Beredskabsplan - Strandrensning, sårbarhed. Yderligere er denne kysttype relativ let at sanere efter
en olieforurening, idet der er mulighed for at køre med tunge køretøjer på størstedelen af strækningen. Det er
fysisk muligt at fjerne olien ved simpelt hen at skrælle det øverste sandlag væk.
De særligt sårbare kyststrækninger er Skagen Nordstrand pga. tilstedeværelsen af meget store flokke af
rastende måger og vadefugle.
Hele kyststrækningen i delområde 1 Frederikshavn Nord har stor rekreativ betydning. Især har de mest besøgte
badestrande i sommerhalvåret meget stor rekreativ værdi.

4.2
Delområde 2 – Frederikshavn Syd – Ålbæk syd – Sørå syd for Voerså
Kyststrækningen i delområde 2 afgrænses fra området syd for Ålbæk mellem Solbærvej og Nornensvej (første
strandnummer E 346) til Sørå syd for Voerså (Agerstedvej) (sidste strandnummer E 485). Kortbilag:
Oversigtskort - index til detailkort.
Denne kyststrækning er på i alt ca. 52 km.
Beskrivelse af kysten
Kyststrækningen fra strand nummer E 346 Ålbæk Syd til Strandby udgøres stort set af jævn sandstrand. Dog
findes der store strandenge ved Jerup. Mellem Strandby og Frederikshavn skifter kysten mellem sandstrand og
områder med revlesystemer og sandflader, der er helt eller delvis tørre under lavvande.
Småøerne udfor Frederikshavn – Deget, Hjellen, Kølpen, Hirsholmene – er opbygget af kampestensforekomster,
der helt dominerer kysten. På Hirsholmene findes mindre områder med strandeng.
Fra Frederikshavn til syd for Bangsbostrand ses en ophobning af store sten på strandplanet. Mod syd går denne
stenede strand gradvist over i sandstrand. Nord for Sæby er der etableret høfder. Denne kysttype strækker sig
forbi Sæby til fremspringet på kysten ved Stensnæs.
Syd for Lyngså sker et markant skift i kysttypen fra en åben kysttype til en kyst med et fremskudt system af revler
og egentlige småøer. Indenfor ses disse en fladvandet lagune, der på landsiden er afgrænset af strandeng, jf.
Kortbilag: Beredskabsplan - Strandrensning, sårbarhed
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Særligt sårbare kyststrækninger i delområde 2
I delområde 2 findes nogle af de biologisk mest sårbare kyster i landet. På de stenede småøer ved Hirsholmene
findes meget store ynglefuglekolonier, som også indeholder flere truede eller sjældne kystfuglearter, bl.a. Tejst.
De store strandenge ved Stensnæs og ved Jerup samt et mindre område på Grenen er værdifulde botaniske
lokaliteter og Kattegatssiden ved Skagens Gren giver ofte læ for rastende flokke af edderfugle og mågefugle.
Ved Jerup Strand flokkes mange ænder, vadefugle og terner.
Småøerne ud for kysten og strandengene ved Stensnæs er vigtige fødesøgningsområder for vadefugle og
knortegæs. Sandodderne ved Holmen og stenene ved Horneks Odde rummer ofte mange fugle og sæler.
Strandengene rummer også mange ynglefugle. De omtalte særligt sårbare områder er markeret med rødt på
Kortbilag: Beredskabsplan - Strandrensning, sårbarhed
Flere andre kyststrækninger har rekreativ værdi bl.a. sandstrandene ved Sæby, ved Ålbæk samt på Grenen.
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5.

Vurdering af forureningens omfang

Oprensningsniveau 1 - 3
Når melding om forurening med indløber, besigtiger den vagthavende indsatsleder forureningens omfang.
Behovet for indsats af mandskab og materiel vurderes ud fra områdets sårbarhed. Vagthavende indsatsleder
sikrer derefter, at alarmcentralen er orienteret, så de relevante myndigheder og miljøvagt bliver underrettet.
Oprensningsniveau 1, Kommunen
Mindre forurening med olie eller kemikalier på stranden / i havnen inden for kommunen.
Den vagthavende indsatsleder iværksætter de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, idet der primært
benyttes kommunens eget mandskab og materiel. Hvis det skønnes nødvendigt, kan assistance rekvireres fra
Frederikshavn Kommunes materielgård, og lokale entreprenører kan benyttes. Vagthavende indsatsleder
kontakter og orientere miljøvagten og øvrige relevante myndigheder.
Oprensningsniveau 2, Flere kommuner
Større forurening med olie eller kemikalier eller forureninger, der omfatter flere kommuner.
Den vagthavende indsatsleder kontakter miljøvagten og sørger for, at kommunens mandskab og materiel straks
indsættes Samtidig kontaktes den lokale politikreds, der orienterer Miljøstyrelse, SOK m.fl. Inden for normal
kontortid kontaktes Miljøstyrelsen straks telefonisk.
Det lokale beredskab aftaler med nabokommunen hvilken indsats, der yderligere skal iværksættes.
Afhængig af forureningens omfang kan der indsættes yderligere mandskab og materiel fra nabokommuner og
entreprenører, samt evt. Beredskabsstyrelsen, Thisted. Skønnes det nødvendigt at søge assistance fra de
statslige myndigheder, kontakter indsatslederen den vagthavende i Miljøstyrelsen.
Oprensningsniveau 3, Staten
Alvorlige og mere omfattende forureninger med olie, kemikalier m.m. over større strækninger.
Den vagthavende indsatsleder kontakter miljøvagten og indsætter straks alt tilgængeligt materiel og mandskab
fra kommunen og de lokale entreprenører. Vagthavende indsatsleder i kommunen rekvirerer via den lokale
politikreds supplerende assistance.
Politiet sørger for at kontakte Miljøstyrelse / miljøcenteret, SOK og Naturstyrelsen.
Vagthavende indsatsleder drøfter koordineringen af indsatsen med Miljøstyrelsen og miljøvagten. Miljøstyrelsen
indsætter efter behov hjælp fra de tilgrænsende kommuner, samt de statslige myndigheders mandskab og
materiel. Strækker forureningen sig over flere kommuner, fordeles personel og materiel ud fra en samlet
prioritering af behovet for akut indsats

6.

Almindelige retningslinjer for aktionen

Indsatslederens placering
Ved større forureninger oprettes et KST (kommandostade) med kommunikationsmidler. Til betjening af KST
placeres en medarbejder med uddannelse i radio/telefonpasning/GIS.
Indsatslederen kan opholde sig på KST eller i indsatsområdet. Indsatslederen har direkte kontakt til KST.
Ved større uheld oprettes et KSN (kommandostation / stab) i et egnet lokale.
I KSN samles repræsentanter for beredskabet, miljøvagt, politi og eventuelt SOK, Naturstyrelsen, og evt.
nabokommuner.
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Billeddokumentation
Den ansvarlige indsatsleder eller miljøvagt tager fotos af forureningen på stranden og forureningens udbredelse
konstateres. Brug E-skiltenumre sammen med stedangivelser og kortbilag.
Adgangsveje / Tilkørselsveje
Tilkørselsveje er markeret på kortbilagene.
Etablering af flydespærringer
For at forhindre spredning af olien bør der hurtigst muligt udlægges flydespærrer omkring olien.
Flydespærrer kan også bruges til at fastholde olie på en bestemt kyststrækning eller til at lede olie uden om
sårbare områder.
Ved risiko for forurening af havne kan disse blokeres ved indsejlingen med flydespærringer for at mindske
forureningen mest muligt.
Halmballer og sandsække kan ligeledes bruges til at beskytte sårbare områder eller fastholde olien.
Indsats
Normalt mekanisk opsamling. Brug af enhver form for kemiske dispergeringsmidler skal godkendes af
Miljøstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Aflivning af fugle og dyr
Jf. afsnit 3 kontaktes Naturstyrelsen, hvis der er konstateret olieindsmurte havpattedyr eller fugle. Naturstyrelsen
sørger for korrekt aflivning af fugle og rensning eller aflivning af pattedyr i henhold til beredskabsplan for
havpattedyr.
Bortskaffelse af olieaffald
Beredskabsledelsen afgør i samråd med miljøvagten og affaldsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde, hvordan det
opsamlede olieaffald m.v. bortskaffes. Bortskaffelsesmetoden er afhængig af forureningens omfang, art og
konsistens.
Det forurenede materiale skal så vidt muligt sorteres, se detaljer i afsnit 8.
Prøvetagning
For retningslinjer til prøvetagning af olieprøver, se bilag 1.
Ilanddrevne tromler, beholdere og lignende
Bortskaffelse af ilanddrevne tromler, kasser, beholdere og lignende, som kan være akut farlige, fjernes først efter
samråd med politiet.
Rengøring af udstyr
Olieindsmurte presenninger, overtræksdragter, gummistøvler, vaders etc. indsamles og skal køres til destruktion.
Rengøring af maskiner og udstyr skal tilrettelægges på en sådan måde, at forureningen ikke spredes til
omgivelserne. Håndværktøj og mindre maskiner kan transporteres til vaskepladser med olieudskiller.
Kørende materiel, der ikke borttransporteres på blokvogn eller lignende, skal rengøres på stedet med for
eksempel højtryksrenseanlæg. Blandingen af olie/vand/rensemiddel skal opsamles og køres til godkendt
destruktion.
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Indsatsledelsen har ansvaret for, at der oprettes de nødvendige rensepladser.

7.

Prøvetagning og log

Indsamling af prøver fra forureningen
Omhyggelig prøvetagning er meget vigtig for senere at kunne anvende olieprøver i forbindelse med en eventuel
bevisførelse og eventuelle retssager mod forureneren.
Olieprøveudstyr med prøveflasker er placeret i Nordjyllands Beredskab - station Frederikshavn.
Beredskabet skal løbende foretage optegnelser (log) om hændelsesforløbet, samt dokumentation af
forureningens omfang og af de afholdte udgifter. Beredskabet indsamler i samråd med miljøvagten prøver fra
forureningen, sender prøver til analyse hos DMU/ DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og foretager
løbende optegnelser om hændelsesforløb.
Der skal samles dokumentation for forureningens omfang (mængde og udbredelse) samt de afholdte udgifter i
forbindelse med strandrensningen. Disse funktioner varetages ved oprensningsniveau 1 af
kommunen med mindre anden aftale indgås
Der udtages to prøver af den indkomne olie. Prøverne udtages i hver ende af forureningen for at kunne påvise, at
der er tale om én forurener. Hvis der er tale om en stor/langstrakt forurening skal der udtages flere prøver. Se i
Bilag 1, hvordan prøverne udtages. Derefter udfyldes oplysningsskemaet. Beredskabet sender skemaet og
olieprøver til analyse, jf. Miljøstyrelsens retningslinjer.
Oprensningsniveau 1 (Kommunen)
Beredskabet indsamler prøver fra forureningen, sender prøver til analyse hos DCE – Nationalt Center for Miljø og
Energi og foretager løbende optegnelser om hændelsesforløb.
Der skal samles dokumentation for forureningens omfang (mængde og udbredelse) samt de afholdte udgifter i
forbindelse med strandrensningen. Disse funktioner varetages ved oprensningsniveau 1 af beredskabet med
mindre anden aftale indgås.
Oprensningsniveau 2 og 3 (kommuner og stat)
Staten koordinerer (sammen med kommunerne, Beredskabscenter og SOK) indsamling af prøver fra forurening
af kysten, sender prøver til analyse og foretager løbende optegnelser om hændelsesforløbet.
SOK sørger for indsamling af prøver på åbent hav.
Der skal samles dokumentation for forureningens omfang og afholdte udgifter. Disse funktioner varetages ved
oprensningsniveau 2 af kommunerne og ved oprensningsniveau 3 af staten.
Olieprøver skal sendes til analyse hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
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8.

Bortskaffelse af affald

Beredskabsledelsen og miljømyndigheden afgør i hvert tilfælde, hvordan det opsamlede affald bedst kan
bortskaffes. Der skal så vidt muligt foretages en sortering af det indsamlede materiale i nedenstående typer,
jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om strandrensning februar 2008:
1. Ren olie: Olie der ikke i særlig omfang er forurenet med havvand eller strandmateriale.
2. Vandholdig olie, emulsion af olie og vand, Vand-i-olie emulsioner og olieblandet is /sne.
3. Olie i fast form: Tjæreagtige klumper, asfaltklumper.
4. Olieholdigt, fast materiale: tang, planterester, opsugningsmidler. drivtømmer, tønder, dåser,
plastrester m.m.
5. Olieholdigt, fast materiale: Døde fugle, havpattedyr og fisk.
6. Olieholdigt, fast materiale: Sand, jord og sten.
Deponering af olieforurenet jord/sand sker – i det omfang at der er kapacitet - til det godkendte specialdepot ved
Miljøanlæg Ravnshøj.
Direkte bortskaffelse
Så vidt det er muligt, bortskaffes affaldet ved direkte bortkørsel til modtageanlæg. Ved større mængder
olieforurenet jord/sand tages kontakt til kommunens miljøafdeling/miljøvagt og modtageanlæg – se bilag 4.
Type 5, døde fugle og havpattedyr, håndteres af Naturstyrelsen i henhold til Beredskabsplan for Havpattedyr, jf.
også afsnit 3. Naturstyrelsen håndterer bortskaffelsen af strandede dyr på Naturstyrelsens arealer samt de mest
besøgte strande i højsæsonen.
Døde sæler efterlades typisk til naturlig omsætning på mindre befærdede arealer. På private grunde skal
grundejeren selv bekoste en bortskaffelse, hvis det ønskes. Naturstyrelsen har ikke pligt til at bortskaffe døde
dyr, men fjerner oftest aflivede havpattedyr hvis muligt.
Alle døde havpattedyr indberettes til vildtkonsulenten fra Naturstyrelsen.
Midlertidige små depoter
Hvis forureningen er af et sådant omfang, at det ikke er muligt at bortkøre affaldet, kan der etableres midlertidige
deponeringssteder. Midlertidige gravede depoter bør kun etableres, hvis det er strengt nødvendigt.
Midlertidige depoter af f.eks. tætte containere kan dog etableres efter behov nær det forurenede område. Det kan
desuden være nødvendigt at etablere små lokale depoter ved opsamlingsstederne i nærheden af kysten. Små
depoter kan etableres på f.eks. lokale parkeringspladser tæt på opsamlingsstederne. De små lokale depoter kan
for eksempel bestå af tætte containere, hvor olie og olieaffald samles til videre transport.
Depoterne skal placeres under hensyntagen til både recipient- og vandindvindingsmæssige interesser,
tilkørselsforhold, samt miljø- og sikkerhedsmæssige forhold som lugtgener og risiko for brandfare. Små lokale
depoter skal ikke miljøgodkendes. Containere skal benyttes frem for gravede depoter. Ved midlertidig deponering
foretages også en sortering af det forurenede materiale.
Midlertidige depoter overvåges løbende og skal afvikles hurtigst muligt for at undgå udsivning fra dem til
grundvand og naturområder.
Indretning af depoter
Midlertidige depoter bør så vidt muligt bestå af helt tætte containere (eller containere foret med membran,
fugeskum e.l.). Anvendes der eksempelvis et gravet depot i stedet for containere til depot, skal depotet være
forsynet med mindst en plastikmembran. Flere mindre depoter kan være en fordel frem for et stort. Det gør det
nemmere at foretage en sortering af det forurenede materiale. Alternativ placering af olieaffald kan f.eks. være i
gylletanke, industrianlæg eller lignende. Både små og store midlertidige depoter skal afvikles hurtigst muligt.
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9.

Arbejdsmiljø

Ved aktivering af beredskabet skal indsatslederen efter samråd med arbejdstilsynet sikre, at det involverede
mandskab arbejder under arbejdsmiljømæssige forsvarlige forhold. Det skal sikres at der tages de nødvendige
forholdsregler i forhold til oliens giftighed. Det skal ligeledes sikres, at der forefindes en hensigtsmæssig
beklædning, samt at mandskabet har mulighed for et efterfølgende bad.
For oplysninger om stoffers giftighed se evt. www.brs.dk eller kontakt Kemisk Beredskab hos
Beredskabsstyrelsen, se action card og telefonlisten.

10.

Pressekontakt

Beredskabschefen / indsatslederen er ansvarlig for kontakt til pressen ved mindre uheld og for at holde pressen
orienteret i nødvendigt omfang.
Det er nødvendigt med et åbent og konstruktivt samarbejde med pressen.
Indsatslederen skal være opmærksom på, at pressen kan bruges konstruktivt til at formidle vigtige forholdsregler
eller andre budskaber, som skal ud til et større antal mennesker. Budskabet kan f.eks. være at holde
uvedkommende væk fra forurenede områder eller at omdirigere trafikken fra veje, der er spærret på grund af
oprydning.
Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan pressekontakten overdrages til krisestyringsstaben.
Kommunens hjemmeside kan ligeledes bruges til at informere om uheldet. Specielt ved store og langvarige uheld
kan det være en fordel at informere både borgere og presse via en hjemmeside.
Ved forureninger på oprensningsniveau 3 overtager staten og politiet en stor del af pressekontakten. I sådanne
tilfælde bør det være staben (KSN) der udtaler sig om de strategiske beslutninger.

11.

Fordeling af udgifter og refusion af udgifter

Udgifterne til beredskab, bekæmpelse og strandrensning fordeles i henhold til bekendtgørelse 1630 af 13.
december 2006 (strandrensningsbekendtgørelsen) om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelse og
saneringsforanstaltninger samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening.
Udgifterne til opretholdelse af beredskabet betales af parterne hver især.
Kommunen kan pålægge havnene at sørge for at der er nødvendigt udstyr til rådighed. Udgifter (udlæg) til
oprensning af strande m.m. afholdes i første omgang af kommunen, men refunderes efterfølgende af staten hvis
Miljøstyrelsen har godkendt indsatsen, eller af forureneren, hvis denne er kendt.
Det forudsætter at oprydningen først er blevet anmeldt til Miljøstyrelsen (se bilag 2 og afsnit 3).
For at opnå fuld refusion fra Staten, har beredskabet,
ansvar for:
 at registrere de iværksatte foranstaltninger i kronologisk rækkefølge (minutrapport),
 at udarbejde timesedler for personel og materiel
 at sikre sig dokumentation for øvrige udgifter
En eventuel udgiftsfordeling i forbindelse med gennemførelse af større saneringsopgaver aftales konkret i hver
enkelt sag mellem de berørte kommuner og staten. Såfremt skadevolder findes, kan økonomisk regres rettes
overfor denne. Miljøstyrelsen tager stilling hertil i hver enkelt sag8.

8

Jf. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Havmiljoe/Olie_og_kemikalieforurening/default.htm#Udgifterne
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12.

Øvelser og uddannelse

Til kontrol af beredskabets funktion bør der afholdes regelmæssige øvelser, hvor såvel det kommunale
beredskab som det regionale beredskab deltager. Øvelsen tilrettelægges eventuelt i samarbejde med
nabokommuner og SOK.
Det anbefales at beredskabschefer og andet personale deltager i Beredskabsstyrelsens kurser om
Havberedskab og Stabsmanagement / Tværfaglig ledelse.

13.

Actions Card

Alarmeringsprocedure – ”Forurening på Stranden”

14.

Bilag

Bilag 1 – ”Dokumentation og prøveudtagning på strand”
Bilag 2 – ”Anmeldelse til Miljøstyrelsen og SOK/MAS”
Bilag 3 – ”Strand med blå flag”
Bilag 4 – ”Sikring og aflevering til miljøstation”

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Kopi tilsendt:












Naturstyrelsen: nst@nst.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland: senord@sst.dk
DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn (dnfrederikshavn-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Per Sonne (per.sonne@mail.tele.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn,(formand@lystfisker.frhavn.dk)
Sæby Sportsfisker Klub: vls.saeby@ssfk.dk
Friluftsrådet, hovedkontoret; fr@friluftsraadet.dk

Action Card
Forurening på Stranden
Side 16/21

Anmeldelse (112 eller direkte fra borger)
Mindre forureningsopgave (F.eks. i land drevet farligt stof, tromler, dunke,


ammunition etc.)
Indsatsleder (ISL) + beredskab (Nordjyllands Beredskab / Falck) kaldes direkte fra
112, eller respektive vagtcentral.

Der iværksættes:
 Oprensningsniveau vurderes, jf. afsnit 5
 Evt. afspærring af området
 Opsamling inkl. sikring/ korrekt håndtering af det opsamlede, jf. afsnit 6 - evt. med
bistand fra de instanser beredskabet normalt samarbejder med.
 Vurderes det at der skal opnås betaling fra Miljøstyrelsen er det af stor vigtighed det
indberettes hurtigst muligt, jf. afsnit 7 og bilag 1 & 2.

Større forureningsopgave

(F.eks. store i-land-drevne olieforekomster, fugle, dyr etc.)

ISL kaldes og
Der iværksættes:
 Oprensningsniveau vurderes, jf. afsnit 5
 Evt. afspærring af området
 Indsamling af dokumentation, prøvetagning
 Anmeldelse til Miljøstyrelsen og SOK

(Bilag 1)
(Bilag 2)

hurtigst muligt af hensyn til regningen

 Anmeldelse til Kommunens Miljømyndigheder
 Anmeldelse til Skov og Naturstyrelsen

(Telefon- & adresseliste)
(Telefon- & adresseliste)

hvis der er forurenede/døde fugle/dyr

 Anmeldelse/orientering til Nordjyllands Politi
 Blå flag perioden (5. juni til 15. september)
 Opsamling af forureningen

(Telefon- & adresseliste)
(Bilag 3)

(hurtigst muligt - vurderes i forhold til tidspunktet)

Mulige aktører til opsamling:
(Egen VC / Falck)
Beredskabet lokalt ......................................... Radio udkald
(Egen vagtcentral)
Frivillige fra beredskabet ................................ Telefonliste
Vagttelefon
(Telefon- & adresseliste)
Park og Vej
Vagttelefon
(Telefon- & adresseliste)
Flådestation Frederikshavn
Vagttelefon
(Telefon- & adresseliste)
Havne
(Telefon- & adresseliste)
Kemi/Bio/Stråle/Gift/Embedslæge Vagttelefon
Vagttelefon
(Telefon- & adresseliste)
Beredskabsstyrelsen i Thisted
Vagttelefon
(Telefon- & adresseliste)
Totalforsvar Nordjylland
(Telefon- & adresseliste)
 Presseinformation
(Telefon- & adresseliste)
 Sikring, aflevering af forurenet materiale
(AVV / Frederikshavn Affald A/S)
 Adgangsveje til stranden
(Oversigtskort - index til detailkort)
Ansvarlig:
I Frederikshavn Kommune – vagthavende indsatsleder
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Bilag
1

Dokumentation og prøvetagning på stranden
Dokumentation:
Der iværksættes:
 Foto af forureningen
 Registrering af forureningens omfang. Brug gerne skiltenumre med stedangivelser og kortbilag.

Prøveudtagning:
Strand:
Der iværksættes:
 Der udtages to prøver af den indkomne olie. Prøverne udtages i hver ende af forureningen. Hvis der er
tale om en stor/langstrakt forurening skal der udtages yderligere prøver fra forskellige områder af
forureningen, således at det kan fastslås om forureningen stammer fra en og samme kilde.


Forefindes der både oliefilm og olieklumper, skal der udtages prøver af begge dele. Prøverne beskrives
hver for sig.



Er forureningen spredt over flere områder, udtages prøver fra samtlige områder, for at konstatere om
forureningen stammer fra samme kilde.



Driver forureningen ind over flere dage, skal der indsamles olieprøver hver dag, for at konstatere om
forureningen stammer fra samme kilde.



Prøverne udtages i rene glas. Disse findes på station Frederikshavn – Nordjyllands Beredskab – nye
glas kan rekvireres fra MAS (Maritime Assistance Service).



Prøverne mærkes med dato, måned, år, prøvenr. og lokalitet. F.eks. 29/10/2008 – prøve 1 – Lyngså
Strand.



Oplysningsskema for olieprøver udfyldes.



Prøveglasset lægges i forsendelses røret (2 glas i hver rør) der forsegles med armeret tape i
længderetningen, hele vejen rundt.



MAS – vagthavende officer - kontaktes for aftale om hvorvidt prøverne skal sendes til Miljølageret på
Flådestation Korsør eller direkte til analyse hos DCE – Nationalt Center for Miljø

Side 18/21

Indsamling af olieprøver fra fugle og dyr indsmurt i olie:
Der iværksættes:



For at sikre korrekt procedure kontaktes MAS – vagthavende officer.
Er der fugle og dyr der er nødlidende kontaktes tillige Skov og naturstyrelsen

Oplysningskrav for olieprøver
1.

Identifikations- nr.:
(dato, måned, år, prøve nr. og lokalitet. Samme identitet på prøveflasker)

2.

Dato & klokkeslæt for prøvetagning:
(dato, måned, år, klokkeslæt)

3.

Sted for prøvetagning
(angivelse med stednavn evt. koordinater. Indtegn evt. på kort)

4.

Konsistens prøve:
(tykt/tyndflydende, olieklumper, blandet med vand/sand/tang)

5.

Forurenings farve:
(farve, lys, mørk, fluorescerende osv.)

6.

Forureningens lugt:

7.

Forureningens konsistens:
(tykt/tyndflydende, asfaltagtig m.v.)

8.

Forureningens renhed:
(blandet med vand/sand/tang eller andre urenheder)

9.

Hvordan optræder forureningen:
(i bælter, i flager, i klumper (størrelse af klumper) i klatter osv.)

10. Forureningens udbredelse:
(længde, bredde, tykkelse osv.)
11. Evt. andre observationer vedr. forureningen:
12. Prøveudtager navn:
13. Dato og underskrift

Ansvarlig:
I Frederikshavn Kommune – vagthavende indsatsleder

Bilag
Side 19/21 2
Anmeldelse til Miljøstyrelsen og SOK/MAS
Lovgivning
 Bekendtgørelse nr. 1630 af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelsesog saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening.
(Strandrensningsbekendtgørelsen)


Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 om strandrensning.

Miljøstyrelsen
Der iværksættes:
 Forureningen anmeldes til Miljøstyrelsen, jf. Telefon- & adresseliste
Udenfor kontortid anmeldes på mail ellers direkte på telefon.
 Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:
1. Hvor har forureningen fundet sted.
2. Hvornår er den konstateret
3. Navn og telefonnummer på kommunen, der anmelder.

SOK/MAS
Der iværksættes:
 Forureningen anmeldes til SOK/MAS, jf. Telefon- & adresseliste
 Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:
1. Hvor har forureningen fundet sted.
2. Hvornår er den konstateret
3. Navn og telefonnummer på kommunen, der anmelder.

Ansvarlig:
I Frederikshavn Kommune - vagthavende indsatsleder

Bilag
Side 20/213
Strande med blå flag
Før oprydning:
Der iværksættes:
 I blå flag perioden (5. juni til 15. september) skal det blå flag tages ned indtil forureningen er fjernet og
stranden godkendt af Park og Vej – blå flag (Telefon- & adresseliste).
 Sekretariatet i Friluftsrådet (Telefon- & adresseliste) orienteres om at blå flag er taget ned på grund af
forurening.

Efter oprydning:
Der iværksættes:
 Når oprensningen er godkendt af Park og Vej (Telefon- & adresseliste), kan det blå flag hejses igen.
 Sekretariatet i Friluftsrådet (Telefon- & adresseliste) orienteres om at det blå flag igen er hejst.

Ansvarlig:
I Frederikshavn Kommune – Park og Vej

Bilag
4
Side 21/21
Sikring og aflevering til miljøstation
Direkte bortskaffelse af opsamlet materiale:
Der iværksættes:
 Frederikshavn Affald A/S kontaktes for modtagelse af det opsamlede materiale.
 Center for Teknik og Miljø kontaktes med hensyn til anvisning af det opsamlede materiale.

Midlertidige depoter:
Der iværksættes:
 Center for Teknik og Miljø kontaktes med hensyn til godkendelse af det midlertidige depot.

Ansvarlig:
I Frederikshavn Kommune – Center for Teknik og Miljø

Sårbarhedsvurdering på grundlag af
naturmæssige hensyn
Signaturforklaring
Områdetyper:

Sårbarhed:

Overvejende sandstrand

Mindre sårbare områder

Strandeng

Sårbare områder

Områder med særlig biologisk interesse

Særligt sårbare områder

Frederikshavn Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk

Oversigtskort
Delområde Frederikshavn kort 1
Init:
Mål:
Dato:

ngtetbl
1:200.000
30-04-2008

Bedredskabsplan - Strandrensning, sårbarhed

Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune
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Bilag 1a
Mål:

1:100.000

Dato:

23-05-2008

Emne:

Frederikshavn Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk

Voerså, Stensnær, Fuglebeskyttelsesomr.nr. 2
Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune
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Se vedlagte bilag 1a
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Fuglebeskyttelse område
Se vedlagte bilag 15a og 15B
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Området omkring Hirsholmene
er udpeget Ramsar og
Fuglebeskyttelse område
Se vedlagte bilag 15a og 15b

Bilag 15a

Frederikshavn Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk

Mål:

1:40000

Dato:

23-05-2008

Emne:

Hirsholmene, Fuglebeskyttelsesområde nr. 11
Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune

Bilag 15b

Frederikshavn Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk

Mål:

1:40000

Dato:

23-05-2008

Emne:

Hirsholmene, Ramsarområde nr. 8
Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune
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Liste

Frederikshavn Kommune, Miljøvagt – tilkaldeliste
Funktion / navn
Frederikshavn Kommune
Miljø og Vand
Miljøberedskab
Miljøvagt
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Kolonne1

Telefon
9845 5000

Mobil

Bemærkning
Normal arbejdstid
Mandag – Onsdag: 8.00 – 15.20
Torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag: 8.00 – 14.00

Natur- og Miljømyndighed, Miljøvagt:
Allan Dalmark Jensen
Ib Møller Nielsen
Jesper Østergaard Christensen
Jacob Staufeldt

9845 6177
9845 6355
9845 6358
9845 6356

2960 7572
2960 7537
2960 7583
2284 5458

Udenfor normal arbejdstid

Maibrit Lykkegaard
Afdelingsleder Miljø og vand

9845 6394

6124 6941

Pressesituationer afhængig af sagens
karakter og omfang.

Boie Skov Frederiksen
Centerchef, Teknik og Miljø

9845 6333

6124 6928

Pressesituationer afhængig af sagens
karakter og omfang.

Mikael Jentsch
Kommunaldirektør

9845 6200

4011 4446

Pressesituationer afhængig af sagens
karakter og omfang.

Birgit Hansen
Borgmester

9845 5001

2916 3039

Pressesituationer afhængig af sagens
karakter og omfang.

1

Nordjyllands Politi kontaktoplysninger

Direkte nr. 114
Kontakt information
Nordjyllands Politi

Adresse
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg

Telefon
9630 1448

Liste
www.politi.dk/nordjylland
Kommuner som er omfattet
Aalborg Kommune
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Jammerbugt Kommune
Hjørring Kommune
Mariager Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune

2

Liste

Aktuelle kommuner i Nordjylland
Kommuner
Brønderslev Kommune

Adresse
Teknisk Forvaltning
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Plan & Miljø
v/ Asgar Nielsen
Miljøvagt:
Carsten Hoff Mortensen
Hjørring Kommune

Kasper Niemand Steffensen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Uden for normal
arbejdstid kontakt Miljøog Naturkontorets
Miljøvager
Bente K. Henriksen
Mogens klausen
Poul Træholt
Tom Jørgensen

Telefon

E-mail

9845 4545

raadhus@99454545.dk

9845 4685

asger.nielsen@99454545.dk

9945 5857

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

9945 4665

Kasper.Nimand@99454545.dk

7233 3333

hjoerring@hjoerring.dk

4122 6700
4122 6700
4122 6700

tmo-miljoevagt@hjoerring.dk
tmo-miljoevagt@hjoerring.dk
tmo-miljoevagt@hjoerring.dk

3

Liste

Øvrige myndigheder
Funktion / navn
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København
(Vandløb + Dambrug)

Åbningstider
Hverdage kl. 9.00-16.00

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
Hverdage kl. 9.00-16.00
1401 København K
Bente Sørensen (Forurening på stranden)

Arbejdstilsynet
(Ved miljøuheld som også er arbejdsulykke)

Man-tors kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.00

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Thisted

Telefon i arbejdstid

Telefon uden for arbejdstid

E-mail

7254 3000

-

nst@nst.dk

7254 4000

-

mst@mst.dk

7254 4446

3266 0500

7012 1288

bs@mst.dk

-

at@at.dk

9617 7200

9792 3722

brsnj@brs.dk

Sundhedsstyrelsen
Embedslægeinstitutionen Nord
Langelandsvej 8
8940 Randers SV

Man-tors kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

7222 7970

Via Politi

senord@sst.dk

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Hverdage kl. 9.30 - 15.00

7222 7400

-

sst@sst.dk

Man. – tors. kl. 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00

7727 6900

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Veterinær Nord Beredskab
Veterinærvagten

Naturstyrelsen Vendsyssel
Sct. Laurentii Vej 148
9990 Skagen
Vildtkonsulent, Mogens Sonne Hansen

Hverdage kl. 9.00 - 16.00
Man. – tors. 16.00-20.00
Fredag 15.00-20.00
Lørdag, søn- og helligdage kl.
10.00-20.00

7227 5095

Hverdage kl. 9.00 - 16.00

7254 3000

Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland
Forsvarets Operationscenter
Danmarks Miljøundersøgelser,
Frederikshorgvej 399, 4000 Roskilde

-

Havnemyndigheder

Se liste 10

Maritime Assistance Service (MAS/SOK)
Friluftsrådet,
Scandiagade 13,
2450 København SV

Via blanket på:
https://saas.resultmaker.com/rmfr
ontend/fvst.aspx?id=henvendelser

-

7012 1800

7254 3985
2687 5460
7242 1600
7285 0370
4630 1200

4

vsy@nst.dk
Dyrenes 112 (Falck): 1812
7242 1699
7285 0370

msh@nst.dk
trnm@hjv.dk

dmu@dmu.dk

8943 3099
8943 3211

sok@mil.dk

8943 3099
8943 3211

sok@mil.dk

Liste

Entreprenører i Frederikshavn Kommune
Geografisk

Entreprenør

Skagen

Skagen Beton

Hulsig

Skagen Beton
Stæten A/S

Kandestederne

Aagaard Entreprenør
Stæten A/S

Bunken

Skagen Beton
Stæten A/S

Adresse
Drogden 3
9990 Skagen

Stæten A/S

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Strandby

Bangsminde ApS

Stæten A/S

Elling

Kvissel

Ravnshøj

Frederikshavn

9848 8705
9842 8822

9844 1755
9842 8822

Bangsminde 14, Elling
9900 Frederikshavn
Kvisselvej 48, 9970
Strandby
Vandværksvej 11
9970 Stramdby
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Elling Maskinstation

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Park & Vej

Aqua Service ApS

Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Grønlandsvej 10
9900 Frederikshavn

Brøndborerfirma K. Sørensen v/ Sjællandsvej 10,
Jørgen Sørensen
Frederikshavn

Stæten A/S

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Telefon uden for arbejdstid
9844 1755
Viderestilles til vagthavnede
9844 1755
Viderestilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede
9848 8705
Viderestilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede
9844 1755
Viderstilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9848 8705
Viderstilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9848 2277

9848 2277
Viderestilles til vagthavnede

9848 1055 / 4031 2055

9848 1055
Viderestilles til vagthavende

9848 8705

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Kvisselvej 48, 9970
Strandby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Skærum

9842 8822

Drogden 3
9990 Skagen
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Jerup

Elling Maskinstation
Palle Jensen & Søn
(Traktor og slamsuger)

9844 1755

Industrivej 11
9982 Ålbæk
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Stæten A/S

Aagaard Entreprenør

9844 1755

Drogden 3
9990 Skagen
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Industrivej 11
9982 Ålbæk
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Ålbæk

Telefon i arbejdstid

9842 8822

4013 2537
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9848 1211

9848 1055 / 4031 2055

2027 8319
9848 1055
Viderestilles til vagthavende

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9846 8319

9845 5000

3076 3828

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9842 8090

4098 8090

98423351

23200937

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9900

5

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Nymøllevej 8
9352 Dybvad
Høngårdsvej 36
9750 Østervrå

9886 9023
Hverdage 8.00-16.00
9883 4244

2141 5015

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Bo Andersen Sæby A/S

Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

9846 7665

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9842 8822

2023 5630
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Bo Andersen Sæby A/S

Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

9846 7665

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9842 8822

2023 5630
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS
Brønden Maskinstation
v/Kristian Møller Jensen

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Nymøllevej 8
9352 Dybvad

9846 8319

2027 8319

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS
Bo Andersen Sæby A/S

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

Præstbro

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Voerså

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Gærum

Østervrå
Thorshøj
Brønden

Brønden Maskinstation
v/Kristian Møller Jensen
Svend Aage Christiansen A/S

Hørby

Sæby
Syvsten

Dybvad

Lyngså

9886 9023

9846 8319

2027 8319

9846 7665

2023 5630

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Flødalvej 18
9230 Svenstrup J

9838 1466

7023 1466

Frederikshavnsvej 235
9800 Hjørring

9892 1466

9892 1466

S.P. Jensen Kloak- og
Miljøservice A/S

Øvrige Entreprenører

(Slamsuger til brandfarlige væsker
og olie)

Vennelyst
(Slamsuger til brandfarlige væsker
og olie)

Liste

Aktører
Entreprenør

Adresse
Telefon i arbejdstid
Nordjyllands Beredskab station Frederikshavn
9845 6125

Telefon uden for arbejdstid
2948 6200

Vagthavende indsatsleder

beredskab@frederikshavn.dk
Nordjyllands Beredskab station Frederikshavn

9845 6125 (døgnbemandet)

9845 6125 (døgnbemandet)

Beredskabsafdelingen

beredskab@frederikshavn.dk

Nordjyllands Beredskab Nord

Sdr. Omfartsvej 1
9700 Brønderslev

70151514

Nordjyllands Beredskab

Thomas Boss Gade 6 9000
Aalborg

70151514

Region Nordjylland

E-mail

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

9764 8268

Beredskabsstyrelsen
Nordjylland, Thisted

Simons Bakke 25
7700 Thisted

9617 7200

Eurofins Miljø

Smedeskovvej 38
8464 Galten

AnalyTech Miljølaboratorium
A/S

Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby

Miljøvej 10
Modtagestation Vendsyssel I/S 9800 Hjørring
(Farligt affald)

mail@nobr.dk

9764 8000
Man-tors kl: 8.00-15.30
Fredag kl: 8.00-15.00

Kontoret for jordforurening og Kontaktperson:
råstoffer
Kenn Bloch Mortensen

Nordgroup A/S
Lindholmvej 3
(Tidl. Kommunekemi, Nyborg) 5800 Nyborg

mail@nobr.dk

REGION@RN.DK
kbm@rn.dk

brsnj@brs.dk

7022 4266

miljo@eurofins.dk

9819 3900

lab@analytech.dk

Farligt affald:
7513 8600
Olie/vand:
8031 7100

Farligt affald:
7513 8600
Olie/vand:
8031 7100

9623 6680

2970 4256

kundeservice@nordgroup.eu

affald@modtagestation vendsyssel.dk

Frederikshavn Affald (AVØ)

Forsyningen
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

RGS 90 A/S
(Forurenet jord)

Rørdalsvej 248
9220 Aalborg Ø

9892 9000

9892 9000

9829 1098 (Aalborg)
4060 5630/2019 5680
(Henrik Klitgaard)

forsyningen@forsyningen.dk

rgs90@rgs90.dk
7033 9090
henrik.kildegaard@rgs90.dk

Dakavej 10
Daka Denmark A/S
8723 Løsning
(Døde husdyr, animalsk affald)

7674 5111

Forsyningen Frederikshavn
Renseanlæg

9829 9000

2948 6140

9829 9000

9829 9000

daka@daka.dk

forsyningen@forsyningen.dk

Forsyningen Frederikshavn
forsyningen@forsyningen.dk
Park og Vej - Blå Flag
Hanne Lauritsen

9845 6323

2948 6174

6

Liste

Ekspertviden
Navn
Kemisk Beredskab

Myndighed
Beredskabs-styrelsen,
Kemisk laboratorium

Giftinformationen

Bispebjerg Hospital

Embedslægeinstitutionen Nord

Telefon i arbejdstid
4590 6000

Telefon uden for arbejdstid
4590 6000
Døgnvagt

8212 1212

8212 1212
Døgnvagt

Sundhedsstyrelsen

7222 7990

7022 0269

Region Nordjylland,
praksisinformation
Fyrkildevej 7 , 1. sal , lejl.
3, www.nordkap.dk

29 10 02 20

(Netværk af læger, farmaceuter og
sygeplejersker, ansat som lægemiddelkonsulenter i de enkelte regioner)

Statens Institut for
Strålebeskyttelse

Sundheds
styrelsen,
Statens institut for
Strålebeskyttelse

Center for Biologisk Beredskab,
CBB

Statens Serum Institut

3268 8127

Sundhed.dk's sekretariat,
Den fælles offentlige
sundhedsportal

35 29 83 10

RLKE
Regionale lægemiddel
konsulenter og regionernes
behandlings vejledninger

E-mail
kemi@brs.dk

senord@sst.dk

praksisinfo@rn.dk

4454 3454

4494 3773
Døgnvagt

sis@sis.dk

3268 8127
Døgnvagt

cbb@ssi.dk

info@sundhed.dk
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Liste 8

Entreprenører i Frederikshavn Kommune
Geografisk

Entreprenør

Skagen

Skagen Beton

Hulsig

Skagen Beton
Stæten A/S

Kandestederne

Aagaard Entreprenør
Stæten A/S

Bunken

Skagen Beton
Stæten A/S

Adresse
Drogden 3
9990 Skagen

Stæten A/S

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Strandby

Bangsminde ApS

Stæten A/S

Elling

Kvissel

Ravnshøj

Frederikshavn

9848 8705
9842 8822

9844 1755
9842 8822

Bangsminde 14, Elling
9900 Frederikshavn
Kvisselvej 48, 9970
Strandby
Vandværksvej 11
9970 Stramdby
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Elling Maskinstation

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Park & Vej

Aqua Service ApS

Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Grønlandsvej 10
9900 Frederikshavn

Brøndborerfirma K. Sørensen v/ Sjællandsvej 10,
Jørgen Sørensen
Frederikshavn

Stæten A/S

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Telefon uden for arbejdstid
9844 1755
Viderestilles til vagthavnede
9844 1755
Viderestilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede
9848 8705
Viderestilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede
9844 1755
Viderstilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9848 8705
Viderstilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9848 2277

9848 2277
Viderestilles til vagthavnede

9848 1055 / 4031 2055

9848 1055
Viderestilles til vagthavende

9848 8705

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Kvisselvej 48, 9970
Strandby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Skærum

9842 8822

Drogden 3
9990 Skagen
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Jerup

Elling Maskinstation
Palle Jensen & Søn
(Traktor og slamsuger)

9844 1755

Industrivej 11
9982 Ålbæk
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Stæten A/S

Aagaard Entreprenør

9844 1755

Drogden 3
9990 Skagen
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Industrivej 11
9982 Ålbæk
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Ålbæk

Telefon i arbejdstid

9842 8822

4013 2537
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9848 1211

9848 1055 / 4031 2055

2027 8319
9848 1055
Viderestilles til vagthavende

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9846 8319

9845 5000

3076 3828

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9842 8090

4098 8090

98423351

23200937

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9900

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Nymøllevej 8
9352 Dybvad
Høngårdsvej 36
9750 Østervrå

9886 9023
Hverdage 8.00-16.00
9883 4244

2141 5015

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Bo Andersen Sæby A/S

Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

9846 7665

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9842 8822

2023 5630
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Bo Andersen Sæby A/S

Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

9846 7665

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9842 8822

2023 5630
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS
Brønden Maskinstation
v/Kristian Møller Jensen

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Nymøllevej 8
9352 Dybvad

9846 8319

2027 8319

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS
Bo Andersen Sæby A/S

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

Præstbro

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Voerså

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Gærum

Østervrå
Thorshøj
Brønden

Brønden Maskinstation
v/Kristian Møller Jensen
Svend Aage Christiansen A/S

Hørby

Sæby
Syvsten

Dybvad

Lyngså

9886 9023

9846 8319

2027 8319

9846 7665

2023 5630

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Flødalvej 18
9230 Svenstrup J

9838 1466

7023 1466

Frederikshavnsvej 235
9800 Hjørring

9892 1466

9892 1466

S.P. Jensen Kloak- og
Miljøservice A/S

Øvrige Entreprenører

(Slamsuger til brandfarlige væsker
og olie)

Vennelyst
(Slamsuger til brandfarlige væsker
og olie)

Liste 9

Aktører
Entreprenør

Adresse
Telefon i arbejdstid
Nordjyllands Beredskab station Frederikshavn
9845 6125

Telefon uden for arbejdstid
2948 6200

Vagthavende indsatsleder

beredskab@frederikshavn.dk
Nordjyllands Beredskab station Frederikshavn

9845 6125 (døgnbemandet)

9845 6125 (døgnbemandet)

Beredskabsafdelingen

beredskab@frederikshavn.dk

Nordjyllands Beredskab Nord

Sdr. Omfartsvej 1
9700 Brønderslev

70151514

Nordjyllands Beredskab

Thomas Boss Gade 6 9000
Aalborg

70151514

Region Nordjylland

E-mail

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

9764 8268

Beredskabsstyrelsen
Nordjylland, Thisted

Simons Bakke 25
7700 Thisted

9617 7200

Eurofins Miljø

Smedeskovvej 38
8464 Galten

AnalyTech Miljølaboratorium
A/S

Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby

Miljøvej 10
Modtagestation Vendsyssel I/S 9800 Hjørring
(Farligt affald)

mail@nobr.dk

9764 8000
Man-tors kl: 8.00-15.30
Fredag kl: 8.00-15.00

Kontoret for jordforurening og Kontaktperson:
råstoffer
Kenn Bloch Mortensen

Nordgroup A/S
Lindholmvej 3
(Tidl. Kommunekemi, Nyborg) 5800 Nyborg

mail@nobr.dk

REGION@RN.DK
kbm@rn.dk

brsnj@brs.dk

7022 4266

miljo@eurofins.dk

9819 3900

lab@analytech.dk

Farligt affald:
7513 8600
Olie/vand:
8031 7100

Farligt affald:
7513 8600
Olie/vand:
8031 7100

9623 6680

2970 4256

kundeservice@nordgroup.eu

affald@modtagestation vendsyssel.dk

Frederikshavn Affald (AVØ)

Forsyningen
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

RGS 90 A/S
(Forurenet jord)

Rørdalsvej 248
9220 Aalborg Ø

9892 9000

9892 9000

9829 1098 (Aalborg)
4060 5630/2019 5680
(Henrik Klitgaard)

forsyningen@forsyningen.dk

rgs90@rgs90.dk
7033 9090
henrik.kildegaard@rgs90.dk

Dakavej 10
Daka Denmark A/S
8723 Løsning
(Døde husdyr, animalsk affald)

7674 5111

Forsyningen Frederikshavn
Renseanlæg

9829 9000

2948 6140

9829 9000

9829 9000

daka@daka.dk

forsyningen@forsyningen.dk

Forsyningen Frederikshavn
forsyningen@forsyningen.dk
Park og Vej - Blå Flag
Hanne Lauritsen

9845 6323

2948 6174

Liste 10

Ekspertviden
Navn
Kemisk Beredskab

Myndighed
Beredskabs-styrelsen,
Kemisk laboratorium

Giftinformationen

Bispebjerg Hospital

Embedslægeinstitutionen Nord

Telefon i arbejdstid
4590 6000

Telefon uden for arbejdstid
4590 6000
Døgnvagt

8212 1212

8212 1212
Døgnvagt

Sundhedsstyrelsen

7222 7990

7022 0269

Region Nordjylland,
praksisinformation
Fyrkildevej 7 , 1. sal , lejl.
3, www.nordkap.dk

29 10 02 20

(Netværk af læger, farmaceuter og
sygeplejersker, ansat som lægemiddelkonsulenter i de enkelte regioner)

Statens Institut for
Strålebeskyttelse

Sundheds
styrelsen,
Statens institut for
Strålebeskyttelse

Center for Biologisk Beredskab,
CBB

Statens Serum Institut

3268 8127

Sundhed.dk's sekretariat,
Den fælles offentlige
sundhedsportal

35 29 83 10

RLKE
Regionale lægemiddel
konsulenter og regionernes
behandlings vejledninger

E-mail
kemi@brs.dk

senord@sst.dk

praksisinfo@rn.dk

4454 3454

4494 3773
Døgnvagt

sis@sis.dk

3268 8127
Døgnvagt

cbb@ssi.dk

info@sundhed.dk

Liste 11

Entreprenører i Frederikshavn Kommune
Geografisk

Entreprenør

Skagen

Skagen Beton

Hulsig

Skagen Beton
Stæten A/S

Kandestederne

Aagaard Entreprenør
Stæten A/S

Bunken

Skagen Beton
Stæten A/S

Adresse
Drogden 3
9990 Skagen

Stæten A/S

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Strandby

Bangsminde ApS

Stæten A/S

Elling

Kvissel

Ravnshøj

Frederikshavn

9848 8705
9842 8822

9844 1755
9842 8822

Bangsminde 14, Elling
9900 Frederikshavn
Kvisselvej 48, 9970
Strandby
Vandværksvej 11
9970 Stramdby
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Elling Maskinstation

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Park & Vej

Aqua Service ApS

Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Grønlandsvej 10
9900 Frederikshavn

Brøndborerfirma K. Sørensen v/ Sjællandsvej 10,
Jørgen Sørensen
Frederikshavn

Stæten A/S

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Telefon uden for arbejdstid
9844 1755
Viderestilles til vagthavnede
9844 1755
Viderestilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede
9848 8705
Viderestilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede
9844 1755
Viderstilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9848 8705
Viderstilles til vagthavnede
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9848 2277

9848 2277
Viderestilles til vagthavnede

9848 1055 / 4031 2055

9848 1055
Viderestilles til vagthavende

9848 8705

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Kvisselvej 48, 9970
Strandby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Skærum

9842 8822

Drogden 3
9990 Skagen
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Jerup

Elling Maskinstation
Palle Jensen & Søn
(Traktor og slamsuger)

9844 1755

Industrivej 11
9982 Ålbæk
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Stæten A/S

Aagaard Entreprenør

9844 1755

Drogden 3
9990 Skagen
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Industrivej 11
9982 Ålbæk
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn

Ålbæk

Telefon i arbejdstid

9842 8822

4013 2537
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9848 1211

9848 1055 / 4031 2055

2027 8319
9848 1055
Viderestilles til vagthavende

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9846 8319

9845 5000

3076 3828

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

9842 8090

4098 8090

98423351

23200937

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9900

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

9842 8822

9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Nymøllevej 8
9352 Dybvad
Høngårdsvej 36
9750 Østervrå

9886 9023
Hverdage 8.00-16.00
9883 4244

2141 5015

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Bo Andersen Sæby A/S

Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

9846 7665

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9842 8822

2023 5630
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Bo Andersen Sæby A/S

Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

9846 7665

Stæten A/S
Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9842 8822

2023 5630
9842 8822
Viderestilles til vagthavnede

9846 8319

2027 8319

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS
Brønden Maskinstation
v/Kristian Møller Jensen

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Nymøllevej 8
9352 Dybvad

9846 8319

2027 8319

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS
Bo Andersen Sæby A/S

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby
Peter Munks Vej 64
9300 Sæby

Præstbro

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Voerså

Sæby Rørholt
Kloakservice ApS

Gærum

Østervrå
Thorshøj
Brønden

Brønden Maskinstation
v/Kristian Møller Jensen
Svend Aage Christiansen A/S

Hørby

Sæby
Syvsten

Dybvad

Lyngså

9886 9023

9846 8319

2027 8319

9846 7665

2023 5630

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Lille Grøndhedevej 10
9300 Sæby

9846 8319

2027 8319

Flødalvej 18
9230 Svenstrup J

9838 1466

7023 1466

Frederikshavnsvej 235
9800 Hjørring

9892 1466

9892 1466

S.P. Jensen Kloak- og
Miljøservice A/S

Øvrige Entreprenører

(Slamsuger til brandfarlige væsker
og olie)

Vennelyst
(Slamsuger til brandfarlige væsker
og olie)

Liste 12

Aktører
Entreprenør

Adresse
Telefon i arbejdstid
Nordjyllands Beredskab station Frederikshavn
9845 6125

Telefon uden for arbejdstid
2948 6200

Vagthavende indsatsleder

beredskab@frederikshavn.dk
Nordjyllands Beredskab station Frederikshavn

9845 6125 (døgnbemandet)

9845 6125 (døgnbemandet)

Beredskabsafdelingen

beredskab@frederikshavn.dk

Nordjyllands Beredskab Nord

Sdr. Omfartsvej 1
9700 Brønderslev

70151514

Nordjyllands Beredskab

Thomas Boss Gade 6 9000
Aalborg

70151514

Region Nordjylland

E-mail

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

9764 8268

Beredskabsstyrelsen
Nordjylland, Thisted

Simons Bakke 25
7700 Thisted

9617 7200

Eurofins Miljø

Smedeskovvej 38
8464 Galten

AnalyTech Miljølaboratorium
A/S

Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby

Miljøvej 10
Modtagestation Vendsyssel I/S 9800 Hjørring
(Farligt affald)

mail@nobr.dk

9764 8000
Man-tors kl: 8.00-15.30
Fredag kl: 8.00-15.00

Kontoret for jordforurening og Kontaktperson:
råstoffer
Kenn Bloch Mortensen

Nordgroup A/S
Lindholmvej 3
(Tidl. Kommunekemi, Nyborg) 5800 Nyborg

mail@nobr.dk

REGION@RN.DK
kbm@rn.dk

brsnj@brs.dk

7022 4266

miljo@eurofins.dk

9819 3900

lab@analytech.dk

Farligt affald:
7513 8600
Olie/vand:
8031 7100

Farligt affald:
7513 8600
Olie/vand:
8031 7100

9623 6680

2970 4256

kundeservice@nordgroup.eu

affald@modtagestation vendsyssel.dk

Frederikshavn Affald (AVØ)

Forsyningen
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

RGS 90 A/S
(Forurenet jord)

Rørdalsvej 248
9220 Aalborg Ø

9892 9000

9892 9000

9829 1098 (Aalborg)
4060 5630/2019 5680
(Henrik Klitgaard)

forsyningen@forsyningen.dk

rgs90@rgs90.dk
7033 9090
henrik.kildegaard@rgs90.dk

Dakavej 10
Daka Denmark A/S
8723 Løsning
(Døde husdyr, animalsk affald)

7674 5111

Forsyningen Frederikshavn
Renseanlæg

9829 9000

2948 6140

9829 9000

9829 9000

daka@daka.dk

forsyningen@forsyningen.dk

Forsyningen Frederikshavn
forsyningen@forsyningen.dk
Park og Vej - Blå Flag
Hanne Lauritsen

9845 6323

2948 6174

Liste 13

Ekspertviden
Navn
Kemisk Beredskab

Myndighed
Beredskabs-styrelsen,
Kemisk laboratorium

Giftinformationen

Bispebjerg Hospital

Embedslægeinstitutionen Nord

Telefon i arbejdstid
4590 6000

Telefon uden for arbejdstid
4590 6000
Døgnvagt

8212 1212

8212 1212
Døgnvagt

Sundhedsstyrelsen

7222 7990

7022 0269

Region Nordjylland,
praksisinformation
Fyrkildevej 7 , 1. sal , lejl.
3, www.nordkap.dk

29 10 02 20

(Netværk af læger, farmaceuter og
sygeplejersker, ansat som lægemiddelkonsulenter i de enkelte regioner)

Statens Institut for
Strålebeskyttelse

Sundheds
styrelsen,
Statens institut for
Strålebeskyttelse

Center for Biologisk Beredskab,
CBB

Statens Serum Institut

3268 8127

Sundhed.dk's sekretariat,
Den fælles offentlige
sundhedsportal

35 29 83 10

RLKE
Regionale lægemiddel
konsulenter og regionernes
behandlings vejledninger

E-mail
kemi@brs.dk

senord@sst.dk

praksisinfo@rn.dk

4454 3454

4494 3773
Døgnvagt

sis@sis.dk

3268 8127
Døgnvagt

cbb@ssi.dk

info@sundhed.dk

Liste 14

Dambrug (risikogruppe ved vandløb)
Vandløbssystem

Vandløb

Dambrugsnavn

Skærum Å/ Elling Å

Skærum Å

Skærum Dambrug v/Finn Byrdal
Kontakt - Sika Fisk ApS v/Finn Byrdal
Fiskerihavnsgade 11 B
Lendumvej 140, Åsted
9900 Frederikshavn
9900 Frederikshavn

Lystfiskerforeningen for
Frederikshavn og Omegn

Sæby Sportsfiskerklub

Elling Å
Åsted Å
Skærum Å
Bangsbo Å
Sæby Å
Vandværkssøen
Sæby Å systemet.

Voer Å Sportsfiskerforening

Voer Å systemet

Skærum Dambrug Fiskemester Claus
Formand Rene Hylager Carlsen
Næstformand Henning Jacobsen

Formand Jesper Christensen
Formand
Nicolai Jørgensen

Dambrugsadresse

Telefon i arbejdstid

9842 9000 / 9843 5300

E-mail

finn@sikafisk.dk

30 45 31 44.
51747529
2993 7692

h.v.jakobsen@webspeed.dk

jc@jcfisk.dk
2980 6648

lmjnj@mail.dk

Kolonne1

Liste 15

Pressekontakt
Nyhedsformidler
Frederikshavn Kommune
Afdelingsleder Vand & Miljø
Maibrit lykkegaard
Centerchef Teknik & Miljø
Boie S. Frederiksen
Kommunaldirektør
Mikael Jentsch
Borgmester
Birgit Hansen
Kommunikationsmedarbejder
Bente Schjønning

Telefon i arbejdstid
9845 5000

Vagttelefon

E-mail
post@frederikshavn.dk

9845 6394

maly@frederikshavn.dk

9845 6333

bofr@frederikshavn.dk

9845 6200

4011 4446

mijn@frederikshavn.dk

9845 5001

BIHN@frederikshavn.dk

9845 5192 / 4032 4129

bens@frederikshavn.dk

9635 7600

3520 4520 (TV Avisen)
7030 1212 (Nyhedscenter)

DR Radio, P4 Nordjylland
P4 - 98.1 FM Aalborg

9635 7600

3520 5800 (Radioavisen)

nord@dr.dk
tva@dr.dk
nord@dr.dk
radioavisen@dr.dk

TV2 Nord, Aabybro

9696 9696

-

tv2nord@tv2nord.dk
redaktion@tv2nord.dk

9935 3535

-

redaktion@anr.dk

9935 3535

-

-

Nordjyske Medier

9935 3535

9935 3535
9920 3333 (Områdecenter
Frederikshavn)

Lokalavisen Frederikshavn

9920 3333

9935 3535

Skagen Onsdag

9679 5900

9935 3535

Sæby Folkeblad
Østvendsyssel Folkeblad

9989 1450
9895 1881

9935 3535
-

DR Nordjylland, Aalborg

ANR
107,5 MHz
Radio Aura
107.6 MHz

nordjyske@nordjyske.dk
redaktion.frederikshavn@nordjyske.dk
redaktion.lokalavisen@nordjyske.dk
annonce.lokalavisen@nordjyske.dk
annonce.skagenonsdag@nordjyske.dk
redaktion.skagenonsdag@nordjyske.dk
redaktion.folkebladet@nordjyske.dk
annonce.folkebladet@nordjyske.dk
avis@oestvend.dk

Liste

Havne i området
Sted

Telefon i arbejdstid

Vagttelefon

E-mail

Skagen Havn

9844 6911 (Administration)

9844 1346
Havnevagt (Døgnvagt)

hv@skagenhavn.dk (Havnevagt)
h@skagenhavn.dk (Administration)

Skagen Lystbådehavn

9844 3341

2320 0941

lystbaadehavn@frederikshavn.dk

Strandby Fiskerihavn

9848 2042

4044 7812

mail@strandbyhavn.dk

Aalbæk Havn

2177 3799

2177 3799

mail@aalbaek-havn.dk

Frederikshavn Flådestation

7285 6000

olsf@mil.dk

Frederikshavn Havn

9620 4700

9620 4718
Havnevagt (Døgnvagt)

Frederikshavn Marina

9843 2856

stilles videre til havnefogeden

Hirsholmene

9842 9384

Jens Klingenberg - 21618360

Rønnerhavnen

9843 1088

stilles videre til havnefogeden

ronnerhavnen@mail.tele.dk

Sæby Havn/Lystbådehavn

9846 1059

9846 1059

saebyhavn@frederikshavn.dk

Voerså Jollehavn

9885 1179

4027 1179

info@voersaafiskerleje.dk

INFO@FHHAVN.DK
frhsh@mail.dk
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Potentiel miljørisiko, virksomheder
Virksomheder
MAN Diesel & Turbo A/S Maskinfabrik

Liste

Kontaktperson
Michael Frederiksen
Tlf. 2913 4030

Adresse
Niels Juels Vej 15, 9900 Frederikshavn

Tlf. i arbejdstid
9620 4100
9620 4393

17

E-mail
Evt. forureningskilde
primeserv-frh@mandieselturbo.com Olie

Sæby Fiskeindustri A/S

Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby

9846 1066

administrator@saeby.com

Mineralsk olie og spildevand

Danish Crown A.m.b.a.

Wenbovej 11, 9300 Sæby

8919 3400

dc@danishcrown.dk

Ammoniak og spildevand

glk@denex.dk Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn

9621 3400

denex@denex.dk

Eksplosivstoffer

Oliepieren 5, 9900 Frederikshavn

9842 2360

mail@nordicmarineoil.dk

Olie

Vendsysselvej 8, 9900 Frederikshavn

9829 9000

forsyningen@frederikshavn.dk

Ammoniak

Oliekajen 13, 9990 Skagen

9844 1100

ff@ffskagen.dk

Olie og fiskeolie

Coasterkaj 9, 9990 Skagen

9844 6466

Skagen@csgruppen.dk

Ammoniak

Denex A/S Ammunitionsarsenalet

Gitte Kristensen 9621 3485

Nordic Marine Oil A/S
Frederikshavn Kraftvarmeværk

FF Olielager

Skagen Køle- og frysehus
Sørensen Skagen A/S - Afd. 1

Birger Larsen:
Tlf. 9844 1812 / 2288 3267 / 5150 1249
Johnnie Christiansen:
Tlf. 9844 1812 / 2372 4903
Teknisk leder Ove Mose
9679 0122 / 23236060
Driftsleder Max Østergård
Claus tlf. 9679 0132 / 2033 6466
Disponent Bo Pedersen
tlf. 9679 0121 / 4045 8710
Afdelingsleder Leif Nielsen
tlf. 4032 1466

tlf.

Liste

Vandforsyning
Vandværk
Forsyningen Frederikshavn - adm.
adresse

Adresse
Knivholtvej 15, 9900
Frederikshavn

Kontaktperson og tlf.
E-mail
Forsyningschef Lars Østergaard: 5163
3100
laos@forsyningen.dk
Niels-Christen Overby
niov@forsyningen.dk
Ak. Ing. / planlægger
Tlf: 5163 3118
Kenneth Fuglsang
Fagligleder produktion
Tlf: 51633109

Forsyningen

Knivholtvej 15, 9900
Frederikshavn

18

kefu@forsyningen.dk

Jørgen Hermann
Fagligleder distribution
Tlf: 51633113

johr@forsyningen.dk

Lenette Klejn
Teknisk assistent
Tlf: 51633114

lejh@forsyningen.dk

19

Privat Vandforsyning

Liste

Vandværk
Dybvad Vandværk
Præstbro Vandværk - Albæk
Ravnshøj Vandværk A/S
Rugtved Fælled Vandværk I/S
Skærum Vandværk I/S
Thorshøj Vandværk
Toftelund Vandværk
Try Vandværk
Understed Vandværk
Østervrå Vandværk v/Ø.vrå Varmev.
Ålbæk Vandværk

Adresse
Aalborgvej 436
Sdr. Kirkevej 67B, Præstbro
Hjørringvej 245
Fæbrovej 5
Borgervej 31, Skærum
Tryvej 1, Thorshøj
Andreas Sørensensvej 7
Tryvej 146A, Try
Understedvej 111
Møllegade 7
Høvej 14

PostnummerBy
9352 Dybvad
9330 Dronninglund
9900 Frederikshavn
9300 Sæby
9900 Frederikshavn
9750 Østervrå
9300 Sæby
9750 Østervrå
9300 Sæby
9750 Østervrå
9982 Ålbæk

Formand
Tlf.
mobil_nr
Driftspasser
telefon
Mogens Larsen
98 864461
30274461 Orla Sørensen
22302019
Irene Østergaard Sørensen
98867193
23236410 Ole Jensen
20400549
Carsten Kristensen
23 42 45 40
Poul E Pedersen
98460086
24945446 Poul Thomsen
98460055
Jesper Mygind
98473773
51 22 76 14
Poul Jacobsen
20 15 29 54
Brian Enevoldsen
60935083
Per Overballe
24489537
Ib Møller
98456355
29607537
Peder Nielsen
Tommy Andreasen 20184073
Jens Peter Løgtved
98 951024
20 78 20 58
Viggo Højen
22 77 27 86
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Plan og miljø

Dato: 12 maj 2016

Kære udvalg.
Driften i centerbygningen på Sæby Søbad har givet voldsomme udfordringer i forhold til at skabe en
fornuftig økonomi og dermed også resulteret i, at restauranten med tilhørende møde- og
konferencefaciliteter er lukket ned og lokalerne står nu tomme.
Både restauranten samt hele ejendommen har været til leje og til salg, men der har ikke vist sig hverken
lejere eller købere som har kunne løfte opgaven og dette bekræfter herved præcis udfordringen med en
fornuftig drift på stedet.
Vi har derfor set på ejendommen med tanker om et andet formål, således at ejendommen med en
forskønnelse kan bidrage positivt til det fine område. Vi har stor respekt for feriehusenes placeringer,
udsyn og adgang til strandområdet og vi ønsker at bibeholde det udtryk ejendommen har i området og
ansøger derfor om muligheden for at etablere omkring 23-25 boliger i centerbygningen. Boligerne vil
udformes i forskellige størrelser – fra 80 til 130 m2 - samt med varierende grundplan og derved danne
grundlag for forskellige brugergrupper – fra børnefamilier til enkeltpersoner eller par.
Herunder gør vi også i ejendommen plads til, at formidleren til feriehusene ( p.t. Danland ) som har til
huse i centerbygningen kan forblive i ejendommen, da vi ved at tilstedeværelsen er vigtig for husejerne i
forhold til det praktiske med udlejningen.
Ejerforeningen på Sæby Søbad er løbende blevet orienteret omkring lukningen af restauranten og
muligheden for at overtage ejendommen ved at salg, men der har ikke vist sig nok tilslutning til at
gennemføre dette.
Vi har tidligere ansøgt om en ændret anvendelse i ejendommen, hvor udvalget d. 5 maj 2015 tiltrådte
indstillingen, men vi valgte at parkere ansøgningen umildbart efter tiltrædelsen, da en gruppe fra
ejerforeningen forsøgte at etablere en investorgruppe som kunne overtage ejendommen. Dette har efter
nu et års venten desværre vist sig ikke at kunne gennemføres.
Vi ansøger hermed om ændring af anvendelsen af centerbygningen til boligformål, samt udvidelse af
den eksisterende bygningsmasse. Vi tror på, at de nye forhold kan udføres med respekt og hensynstagen
til de eksisterende bygninger, for derved at danne en god harmoni for helheden af området - jf. vedlagte
illustrationer - og dermed igen vil være med til at skabes liv ved den nu tomme bygning på et af Sæbys
smukkeste steder.
Med venlig hilsen

Lars & Marie Dannervig
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Hovedformålet

med nærværende materiale er
primært at transformere og udvide de eksisterende centerfaciliteter til en fremtidig funktion som boliger, der sammenbygges og indpasses i den eksisterende bygningsmasse og
som samtidig respektere rækkehusenes indbyrdes placering og udsyn.
Udvidelsen af eksisterende centerbygning udføres mod syd,
således at der opstår en karrebebyggelse og centerdelens
gårdrum vil fremstå som et halvprivat område med adgang
til boliger, plads til ophold, træer, etc. Udtrykket af bygningen og valg af materialerne i udvidelsen vil være i samspil og
overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse. De
karakteristiske tagformer med varierende kiphøjder vil blive
videreført i udvidelsen, således tagfodshøjden og størrelsen
på tagfladerne vil mime størrelserne på rækkehusene. Ligeledes vil facaderne mod syd udformes i en tilsvarende rytme
og størrelse der kendes i rækkehusene.
Eksisterende bebygget areal er 1.9582m - og udvidelsen
forventes at være ca. 500m2.
Maj 2016
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Ansøgning om ændret anvendelse af centerbygningen
ved Sæby Søbad - Strandvej 204, Sæby
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af
centerbygningen ved Sæby Søbad. Ansøgeren ønsker at omdanne det indre af
2
centerbygningen til 14-15 helårsboliger på ca. 120-130 m . Ansøgningen

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

begrundes med, at der, efter ansøger overtog bygningen i 2008, ikke har været
basis for en fornuftig økonomisk drift af stedet. For at undgå bygningen kommer til
at stå tom og forfalde, ønskes der mulighed for den ændrede anvendelse til
helårsbeboelse.
Centerbygningen er omfattet af lokalplan SAE.4.24.0. Lokalplanen har udlagt
området, som centerbygningen ligger på til byzone, og området skal anvendes til
Sæby Søbads fællesanlæg som restaurant, kursusbygninger, reception, div
aktivitetsrum samt svømmehus. Feriehusene tilknyttet feriecenteret er beliggende i
sommerhusområde.
I kommuneplanen for Frederikshavn Kommune er området ved Sæby Søbad udlagt
til fritidsområde med anvendelse til ferie- og fritidsområde, ferieby og feriecenter
samt grønne områder.
Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Sæby Søbad
beskrives som et af de nyeste led i turisthistoriens udvikling i Sæby og et typisk
billede af, hvordan feriemålet i starten af 1900-tallet vendte sig fra skoven mod
havet og stranden.
Området er desuden beliggende inden for et område udpeget som
fjernbeskyttelseszone ved en aftalekirke. Udpegningen skal beskytte indblik til
Sæby Kirke og har betydning i forhold til placering og højde på nyt byggeri.
En del af området til feriecenter Sæby Søbad ligger inden for
strandbeskyttelseslinjen. Den eksisterende centerbygning ligger udenfor, men
arealet øst for bygningen mod kysten er indenfor beskyttelseszonen.
Området ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der ikke må udlægges nye
sommerhusområder. Der er derfor ikke mulighed for at opføre eller indrette
ferieboliger i området.
En ændret anvendelse og evt. bygningsmæssige ændringer og udvidelser skal
vurderes i forhold til udpegningen som værdifuldt kulturmiljø samt de hensyn, der
ligger i forhold til kystnærhedszonen og beskyttelseszonen om Sæby Kirke.
Der kan ikke forventes tilladelse til ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen.
Den ønskede ændring fra fritidsområde til helårsboligområde kræver udarbejdelse
af kommuneplantillæg samt ny lokalplan. Ændringens karakter bevirker desuden, at
der er krav om foroffentlighedsfase, hvor offentligheden får mulighed for at komme
med ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse.

Plan- og Miljøudvalget - 05. maj 2015

Side 1 af 2

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at der som led i den videre planlægning for
dette område afholdes en 4 ugers foroffentlighedsfase. Herefter tages der stilling til
konkret planlægning for den ønskede anvendelse.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning med bilag (dok.nr.74604/15)

Side 2 af 2
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Strandvej 204, Sæby

Ansøgning om ændret anvendelse af
centerbygningen ved Sæby Søbad

	
  

Frederikshavn	
  Kommune	
  
Plan	
  og	
  miljø	
  

Frederikshavn	
  d.	
  20	
  april	
  2015.	
  	
  

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

	
  

Marie	
  Dannervig	
  

Falkevej	
  17,	
  9900	
  Frederikshavn	
  

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





Vores tanke omkring etablering af antal helårsbeboelsegennemført.
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Notat fra besigtigelse af ejendommen Havnevej 5A, 9990 Skagen

Ejendommen besigtiget efter aftale med ejer af Havnevej 5C og 5D torsdag den 9/6
2016 kl. 11.
Til stede: Christian Aarup, Frederikshavn Kommune, Ken Nimand Larsen, ejer, Peder
Blak og Simon Møller, Old Irish Pub samt arkitekt Anders Heede.
Baggrund for besigtigelsen er flere henvendelser fra naboer over ikke ansøgte forhold
på ejendommen.

Dato: 14. juni 2016

Sagsnummer:
BYG-2016-01057
Forfatter:
Christian Aarup

Henvendelser fra naboer blev udleveret til Simon Møller og er sendt til ejer pr. mail til udtalelse. Foreløbig
udtalelse er modtaget fra ark. Anders Heede den 13/6.
Udvalgt materiale fra kommunens byggesagsarkiv er også sendt pr. mail til ejer og arkitekt.
Ved besigtigelsen blev de forskellige forhold på ejendommen gennemgået. De enkelte forhold gennemgås
nedenfor (se også oversigtskort, bilag 1).
1. Bar
Der er opstillet fast bygningskonstruktion/bar på udeserveringsarealet mod op mod Havnevej 9. Baren er udført
som selvstændig bygning med fast tag af stålplader og er opført uden byggetilladelse. Bygningen overholder ikke
bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C1 om omfang og placering og ydre fremtræden, herunder bl.a.
bestemmelserne i § 7.12 om at bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra skel og §§ 8.1 til 8.3 om at ydervægge
skal fremstå i blank mur, mens mindre sekundære bygninger kan udføres som træværk med lodrette brædder i
farverne hvid, sort, grå eller svensk rød samt §§ 8.6 og 8.7 om at tage skal udføres som symetrisk sadeltag med
taghældning på 40° til 50° og beklædes med vingetegl, mens mindre karnapper og mellembygninger må udføres
med fladt tag beklædt med vingetegl, sort tagpap, zink eller glas.

2. Markise
Der er udført bærende bjælke og søjlekonstruktion til understøtning af markise monteret på gavl mod syd.
Markisen dækker et areal på ca. 130 m². Konstruktionen vurderes så væsentlig, at den vil være omfattet af
byggelovens § 2 og dermed kræver byggetilladelse.
Markisen er udført i ensfarvet sort stof. Konstruktion og markise overholder ikke bestemmelserne i Lokalplan
SKA.200.C1, herunder § 11.1, hvorefter markiser kun må opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og
dørhuller.
Skiltning på gavl vurderes i øvrigt ikke at overholde lokalplanens §§ 10.1 og 10.2.
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3. Hegn/afskærmning
Der er opsat hegn/afskærmning langs skel mod syd og som afskærmning mod det bagvedliggende
parkeringsareal. Hegn er udført med krydsfinersplader, som dels står ubehandlede og dels er malet sort med
billeder/reklamer. Hegnet overholder ikke bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C1, §§ 12.1-12.4, hvorefter hegn
smal udføres som mur, plankeværk, stakit, raftehegn eller levende hegn i en højde af max. 1,8 m og plankeværk
skal udføres af lodretstillede brædder i farverne svensk rød, grå eller sort, evt. afsluttet med overligger i samme
farve eller i hvid.

4. Køkkenvogn
På parkeringsarealet op mod Kappelborgvej 25 og Klemmen 3 er der opstillet køkkenvogn på hjul. Jf.
Bygningsreglement 2015, kap. 1.3.5.1 stk. 5 kan skurvogne, letvogne, containere mv. opstilles midlertidigt (max. 6
uger) uden byggetilladelse. Opstilling skal dog stadig foretages i overensstemmelse med lokalplanens krav, og
vognen må ikke opstilles på areal, der er udlagt til andet formål jf. Byggelovens § 7. Da vognen er placeret direkte i
naboskel og arealet er reserveret til parkering til ejendommen, kan opstilling af vognen ikke godkendes.
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5. Oplag på parkeringsareal
Bag Havnegade 5A og 5B er der et større oplag af stole og borde, placeret på areal, der er forbeholdt parkering til
ejendommen jf. bilag 2 - parkeringsplan. Jf. Byggelovens § 7 m arealerne ikke benyttes i strid med det formål, de
er udlagt til.
6 og 7. Tilbygning til Havnevej 5A og 5B
Der er opført tilbygning bag Havnevej 5A og 5B. Bygningerne er opført uden byggetilladelse og overholder ikke
bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C1, herunder bl.a. bestemmelserne i §§ 8.1 til 8.3 om at ydervægge skal
fremstå i blank mur, mens mindre sekundære bygninger kan udføres som træværk med lodrette brædder i
farverne hvid, sort, grå eller svensk rød samt §§ 8.6 og 8.7 om at tage skal udføres som symetrisk sadeltag med
taghældning på 40° til 50° og beklædes med vingetegl, mens mindre karnapper og mellembygninger må udføres
med fladt tag beklædt med vingetegl, sort tagpap, zink eller glas. Bygningerne er desuden placeret på areal, der er
udlagt til parkering jf. også pkt. 5.

8. Overdækning af udeservering
Der er uden byggetilladelse opført fast overdækning af udeserveringsareal op mod Havnevej 3A. Overdækningen
er udført som en tilbygning med ensidig taghældning og tag af PVC og uden brandsikring mod naboskel.
Tilbygningen overholder ikke bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C1 om omfang og placering og ydre
fremtræden, herunder bl.a. bestemmelserne i § 7.12 om at bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra skel og §§ 8.1
til 8.3 om at ydervægge skal fremstå i blank mur, mens mindre sekundære bygninger kan udføres som træværk
med lodrette brædder i farverne hvid, sort, grå eller svensk rød samt §§ 8.6 og 8.7 om at tage skal udføres som
symetrisk sadeltag med taghældning på 40° til 50° og beklædes med vingetegl, mens mindre karnapper og
mellembygninger må udføres med fladt tag beklædt med vingetegl, sort tagpap, zink eller glas.

Ikke ansøgt tilbygning

9. Markise mod Havnevej
Mod Havnevej er der opsat markise ud over vejskel fra enheden Havnevej 5A. Markisen er ikke i
overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C1, §§ 11.1 og 11.2, hvorefter markiser skal
udføres i ensfarvet stof, friholdt for påskrift, og kun må opsættes i længder svarende til bygningens vindues- og
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dørhuller.
Der er ikke søgt om tilladelse til opsætning af markisen og der er ikke søgt om dispensation fra lokalplanens
bestemmelser.

Bilag 1, oversigtskort
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Bilag 2 - parkeringsplan

Oplag af borde og stole

Tilbygning
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Dokument Navn:

Ikke ansøgte forhold
Havnevej 3A.pdf

Dokument Titel:

Ikke ansøgte forhold
Havnevej 3A

Dokument ID:

1391591

Dato: 28. juni 2016

Tilsynsnotat fra besigtigelse af ejedommen Havnevej 3A, Skagen
Sagsnummer:

Ejendommen besigtiget 23. juni 2016 kl. 16.
Til stede Tonny Green, Greens Pub og Christian Aarup, Frederikshavn Kommune.

BYG-2016-01857
Forfatter:
Christian Aarup

Ved besigtigelsen kan det konstateres, at der er opført markise/overdækning af
udeservering med sammenfoldeligt tag af lyst stof. Bærende konstruktioner er udført af en sort stålkonstruktion
med søjer og bjælker/buer.
Konstruktionen vurderes at være omfattet af byggelovens § 2 og har krævet byggetilladelse.
Der er ikke søgt om eller givet byggetilladelse til markisen.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 200.C1, hvoraf det bl.a. fremgår, at markiser kun må opsættes i længer
svarende til bygningens vindues- og dørhuller jf. § 11.1. Markisen vurderes ikke at respektere lokalplanens
bestemmelser om markiser.
Fotos fra besigtigelsen
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Dokument Navn:

Ikke ansøgte forhold
Havnevej 16.pdf

Dokument Titel:

Ikke ansøgte forhold
Havnevej 16

Dokument ID:

1391593

Dato: 2. juli 2016

Tilsynsnotat fra besigtigelse af ejedommen Havnevej 3A, Skagen
Sagsnummer:

Ejendommen besigtiget 28. juni 2016 kl. 14.
Til stede Thomas Hvid, Buddy Holly og Christian Aarup, Frederikshavn Kommune.

BYG-2016-01857
Forfatter:
Christian Aarup

1. Væg/afskærmning i bagggården, som
understøtter markise
2. Markise
3. Bar
4. Overdækning

Luftfoto 2012
Ved besigtigelsen blev følgende observeret:
1. Der er opsat ca. 3,5 m høj væg / afskærmning af udeserveringsareal i baggården. Afskærmning er opført i
forlængelse af eksisterende udhus med lodret træbeklædning, dels malet gul og hvid og dels ubehandlet.
2. Der er opført markise/overdækning af udeservering i baggården med sammenfoldeligt tag af ensfarvet stof.
Bærende konstruktioner er udført med ståldrager fastgjort i eksisterende murværk og afskærmningsvæg i
baggården mod nord.
3. Der er opsat mindre bar med fladt tag af tagpap og med træbeklædning.
4. Der er udført overdækning af flugtvej/passage mellem Havnevej 16 og Havneplads 4. Tag er udført som fladt
tag med trapezplader.
Fotos fra besigtigelsen

Afskærmningsvæg

Afskærmningsvæg

Eksisterende udhus og afskærmningsvæg

Afskærmningsvæg og markise

Markise - fastgørelse til eksisterende bygning

Overdækning af passage mod Havneplads 4

Bar opsat mod Havneplads 4
Thomas Hvid oplyser ved besigtigelsen, at de ikke var bekendt med, at opsætning af markise mv. har krævet
tilladelse fra kommunen, og at det er udført for flere år siden. Overdækning af passage var udført inden de overtog
ejendommen sidst i ’90-erne.
Aftalt at Christian Aarup udarbejdet tilsynsnotat, som sendes til ejer og Thomas Hvid til udtalelse, og at der evt.
efterfølgende fremsendes ansøgning om lovliggørelse af de enkelte forhold.
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Dokument Navn:

Ikke ansøgte forhold Sct.
Laurentii Vej 41.pdf

Dokument Titel:

Ikke ansøgte forhold Sct.
Laurentii Vej 41

Dokument ID:

1391594

Dato: 28. juni 2016

Tilsynsnotat fra besigtigelse af ejedommen Sct. Laurentii Vej 41, Skagen
Ejendommen besigtiget 23. juni 2016 kl. 14 af Christian Aarup, Frederikshavn Kommune.

Sagsnummer:
BYG-2016-01865
Forfatter:
Christian Aarup

Ved besigtigelsen kan det konstateres, at der er opført markise/overdækning af
udeserveringsareal mod øst - ud mod Holstvej samt på udeserveringsareal mod syd - ud mod Sct. Laurentii Vej.
Markiserne er udført med bærende konstruktioner af søjle- og bjælkekonstruktion til understøtning af markisen.
Taget er sammenfoldeligt lyst stof. Markisen er desuden delvist lukket med interimistisk sidebeklædning.
Konstruktionen vurderes at være omfattet af byggelovens § 2 og har krævet byggetilladelse.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 200.C1, hvoraf det bl.a. fremgår, at markiser kun må opsættes i længer
svarende til bygningens vindues- og dørhuller jf. § 11.1. Markisen vurderes ikke at respektere lokalplanens
bestemmelser om markiser.
Der er ikke søgt om eller givet byggetilladelse til markisen og der er ikke søgt om dispensation fra lokalplanens
bestemmelser.
Gitte Nordmann oplyser ved besigtigelsen, at markiserne er opført som erstatning for tidligere markiser, og at hun
ikke var klar over, at opsætning krævede tilladelse.
Fotos fra besigtigelsen

Markise på udeserveringsareal mod øst - ud mod
Holstvej

Markise på udeserveringsareal mod syd ud mod
banen og Sct. Laurentii Vej
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Dato: 2. juli 2016

Tilsynsnotat fra besigtigelse af ejedommen Havnevej 3A,
16 Skagen
Sagsnummer:

Ejendommen besigtiget 28. juni 2016 kl. 14.
Til stede Thomas Hvid, Buddy Holly og Christian Aarup, Frederikshavn Kommune.

BYG-2016-01857
Forfatter:
Christian Aarup

1. Væg/afskærmning i bagggården, som
understøtter markise
2. Markise
3. Bar
4. Overdækning

Luftfoto 2012
Ved besigtigelsen blev følgende observeret:
1. Der er opsat ca. 3,5 m høj væg / afskærmning af udeserveringsareal i baggården. Afskærmning er opført i
forlængelse af eksisterende udhus med lodret træbeklædning, dels malet gul og hvid og dels ubehandlet.
2. Der er opført markise/overdækning af udeservering i baggården med sammenfoldeligt tag af ensfarvet stof.
Bærende konstruktioner er udført med ståldrager fastgjort i eksisterende murværk og afskærmningsvæg i
baggården mod nord.
3. Der er opsat mindre bar med fladt tag af tagpap og med træbeklædning.
4. Der er udført overdækning af flugtvej/passage mellem Havnevej 16 og Havneplads 4. Tag er udført som fladt
tag med trapezplader.
Fotos fra besigtigelsen

Afskærmningsvæg

Afskærmningsvæg

Eksisterende udhus og afskærmningsvæg

Afskærmningsvæg og markise

Markise - fastgørelse til eksisterende bygning

Overdækning af passage mod Havneplads 4

Bar opsat mod Havneplads 4
Thomas Hvid oplyser ved besigtigelsen, at de ikke var bekendt med, at opsætning af markise mv. har krævet
tilladelse fra kommunen, og at det er udført for flere år siden. Overdækning af passage var udført inden de overtog
ejendommen sidst i ’90-erne.
Aftalt at Christian Aarup udarbejdet tilsynsnotat, som sendes til ejer og Thomas Hvid til udtalelse, og at der evt.
efterfølgende fremsendes ansøgning om lovliggørelse af de enkelte forhold.
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Dokument Navn:

Ansøgning Havnevej 16.pdf

Dokument Titel:

Ansøgning Havnevej 16

Dokument ID:

1391589

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Thomas Hvid
Christian Kjær Aarup
Sv: Angående ikke ansøgte byggearbejder, Havnevej 16, 9990 Skagen, sag BYG-2016-01854
5. juli 2016 20:57:41

Hej Christian
God ferie!
Vores begrundelser for dispensation til de omtalte ting i vores baggård er:
Da vi overtog bygningen i 1997 var den omtalte overdækning af mellemgangen bygget, og
vi har aldrig overvejet om den var lovlig eller ej, da den virker som en naturlig del af
bygningen.
Udeservering foregik også i 1997, og vi har sidenhen forsøgt at gøre forholdene mere
lækre end de var dengang. Vi har ikke tænkt, at det krævede byggetilladelse, da vores
gård er fuldstændig afskåret fra offentlig skue og vej.
Væggen er bygget til afskærmning mod lejlighedskomplekset Kappelborgvej 16, som man
har tilladt opført ganske få meter fra vores diskotek.
Da støjklagerne ganske ventet opstod fra lejligheden, som ligger lige ret op ad os, så
imødekom vi klagerne ved at opføre den kostbare lydisoleret væg, hvilket miljøfolkene
satte stor pris på, og roste os for at gøre noget seriøst ved problemet.
Markiserne blev installeret sammen med rygelovens indtræden. De gør, at vi kan bruge
vores gård i alt slags vejr. Alternativt ville vi konstant have 70-80 mennesker ude foran
vores bygning, hvilket ville give helt andre lydgener i gadebilledet samt helt sikkert politiet
flere ting at tage sig af. Nu er menneskerne samlet i vores gård, hvor de ikke generer
nogen lydmæssigt, og de er samlet et sted hvor vores kontrolfolk har styr på dem.
I de 19 år, som vi har drevet forretningen, har vi gentagene gange haft besøg af
myndighederne, som har set vores gård.
En samlet deligation fra bevilling, kommune og politi besøgte os, hvor de roste vores
løsninger i baggården. Skibstømrerne Gajhede & Thorsen har bygget elementerne i rigtig
god kvalitet, hvilket modsvarer vores voksne publikum fra Norge og Sverige samt
Danmark.
Alt i alt er vores gård med til at sørge for langt færre lydgener, som der ellers kunne
komme fra vores gæster, og samtidig kan vi give det gode publikum, som vi har i Skagen,
et meget efterspurgt åndehul fra vores Kælder og natklub. Det er effektivt, det har været i
brug i godt 20 år, og ikke en eneste ser det fra offentlig vej.
Mvh
Thomas Hvid

TM Invest
Buddy Holly Skagen Aps
Havnevej 16
9990 Skagen
Tlf. +4520858620
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The Old Irish Pub - Skagen
Lovliggørelse af markise
Roskilde den 12.juni 2016
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø, Byg
Att.: Christian Aarup
Vedr. Havnevej 5C, 9990 Skagen – Permanent opstilling af markise
Hermed fremsendes ansøgning om lovliggørelse af permanent opstillet markise
på ovenstående adresse.
Lejer af lejemålet Havnevej 5C, 9990 Skagen The Old Irish Pub ApS har iht. aftale
med udlejer opstillet permanent markise i umiddelbar forlængelse af lejemålet
imod syd-øst.
I fm. opstilling har der ikke været søgt om byggetilladelse, hvilket efterfølgende har
vist sig at være nødvendig i fm. opstilling af sådanne konstruktioner.
Af lokalplan SKA.200.C1 fremgår det af §11, at faste baldakiner ikke må opstilles,
hvorfor der søges om dispensation i fm. lovliggørelse af den opstillede markise.
Lignende markiser
Lejer har inden opstilling observeret en række lignende markiser/ baldakiner, og
har af samme årsag valgt en leverandør, som kunne lave en fuldstændig identisk
løsning.
I den forbindelse har lejer været i god tro forud for opstillingen.
Der henvises til vedlagte kortbilag, Bilag 1, hvoraf det fremgår hvilke adresser der
inden for samme lokalplan område har lignende markiser, og der henstilles til at
der gives lovliggørende byggetilladelse til denne markise.
Det skal bemærkes at der ikke lejer bekendt er indkommet klager over opstilling af
markisen, men udelukkende klager vedr. en eventuel privat færdselsret. Dette
forhold håndteres indtil videre mellem parterne i ejendommen.
Udeservering
Hvad angår udeservering på matriklen, så har der igennem mange år været
udeservering på det pågældende sted, og der henvises i den forbindelse til
vedlagte luftfoto fra 2004 (Bilag 3) samt situationsplan med indtegnede pladser.
Parkering
Ejendommen har været i drift som restaurant med 17 parkeringspladser i mange
år. I den forbindelse ændres der ikke på antallet af parkeringer i fm. opstilling af
markise, disse omfordeles kun iht. vedlagte situationsplan. (Bilag 4)
Det skal samtidig bemærkes, at der ikke er sket anvendelsesændring i fm.
indretning af The Old Irish Pub, hvorfor der heller ikke reguleres i eksisterende
antal af parkeringspladser.
I forbindelse med kommunens behandling af sagen henstilles til at der vises et
proportionalitetshensyn.
The Old Irish Pub ApS har opstillet markise af samme type som flere andre i
Skagen for at etablere et udemiljø som kan understøtte gadelivet på Havnevej,
med samtidig respekt for Skagen og byens særkende.
SIDE 1 AF 2

The Old Irish Pub - Skagen
Lovliggørelse af markise
Af samme årsag tilrettes hegn også til lokalplanens bestemmelser.
The Old Irish Pub er ny i Skagen, og ønsker på lige fod med alle andre
forretningsdrivende i Skagen at bidrage til Skagens udvikling og udbud af
stemningsfulde steder i byen.
Af samme årsag påregner The Old Irish Pub at holde åbent hele året, så stedet
ikke kun tilgodeser byens turisme, men også bidrager til lokalsamfundet over hele
året.
Derfor er markisen et vigtigt element for ydersæsonerne, og dermed for
muligheden for at holde åbent hele året.
The Old Irish Pub ApS håber at kommunen vil imødekomme anmodning om
lovliggørelse af markise.
Måtte der mangle oplysninger eller være anledning til kommentarer, så står jeg
selvfølgelig til rådighed.

Med venlig hilsen
Anders Heede
Arkitekt MAA
M: 2380 4019
E: anders@andersheede.dk
Bilag:
Bilag 1 – Kortbilag m. lignende markiser
Foldens Hotel, Skt. Laurentii vej 41, 2 stk.
Greens Pub, Havne vej 3A, 1 stk.
Kompasset, Havneplads 18, fast overdækning med facader
Bilag 2 – Situationsplan dateret 15.02.1994
Bilag 3 – Luftfoto fra 2004
Bilag 4 – Situationsplan ny indretning
Bilag 5 – Facadetegninger af markise
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Ansøgning om byggetilladelse
Anmeldelse af byggearbejde

Ejendommen
Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse):

Sct. Laurentii Vej 41, Skagen
Matrikelbetegnelse:

164 c - Skagen Bygrunde

Byggeriets art og anvendelse
Nærmere beskrivelse af det arbejde, der ønskes udført (fx nybyggeri, tilbygning, nedrivning af enfamiliehus, rækkehus, garage, butiksbygning, værkstedsbygning, landbrugsbygning):

Lovliggørelse af markiser opsat på ejendommen Sct. Laurentii Vej 41, Skagen
Der søges om dispensation fra lokalplan 200.C1 vedr. markiser
Markisen er tilpasset miljøet omkring bygningen og køres kun ind og ud i sommerperioden, når vejret er dårligt.
Vi har valgt at have den lukket om aftenen i Viseværtshuset for at undgå musik/støj gener til vores nært omved
liggende naboer, dette har hjulpet gevaldigt og vi har ikke haft klager på musik fra Viseværthuset siden.
Markisen er opsat i 2014 men der har været markiser på bygningen i de sidste 30 år

Er byggeriet af begrænset kompleksitet, jf. BR10, kap. 1.3.1, 1.3.2 og 1.5?

Ja

Nej

Overholdes bygningsreglementets tekniske bestemmelser?

Ja

Nej

Kræver det ansøgte dispensation eller overskrides byggeretten på ejendommen?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, skal der vedlægges begrundet ansøgning om dispensation

Benyttes eksisterende overkørsel?
Byggeskadeforsikring
Er byggeriet omfattet af reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring?
Hvis ja, skal der vedlægges kopi af forsikringstilbud

Du skal sende ansøgning, tegninger og eventuelle bilag i 2 eksemplarer samt private deklarationer, hvis de er af betydning for sagen.
Ansøger (ejer, arkitekt, ingeniør, rådgiver eller lignende)
Navn, adresse, telefonnummer og CVR-nr.

Foldens Hotel ApS
Sct. Laurentii Vej 41
9990 Skagen
Tlf. nr
98441166
CVR-nr. 1429 3639

E-mail:

Dato og underskrift:

08.06.2016
Gitte Nordmann

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen
Navn, adresse, telefonnummer og CVR-nr.

Foldens Hotel ApS
Sct. Laurentii Vej 41
9990 Skagen
Tlf. nr
98441166
CVR-nr. 1429 3639

E-mail:
Dato og underskrift:

08.06.2016
Gitte Nordmann
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The Old Irish Pub - Skagen
Lovliggørelse af bar
Roskilde den 15. juni 2016
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø, Byg
Att.: Christian Aarup
Vedr. Havnevej 5C, 9990 Skagen – Opstilling af overdækket bar
Hermed fremsendes ansøgning om lovliggørelse af permanent opstillet bar med
overdækning på ovenstående adresse.
Lejer af lejemålet Havnevej 5C, 9990 Skagen The Old Irish Pub ApS har iht. aftale
med udlejer opstillet permanent bar med overdækning på arealet syd-øst for
ejendommen. Der henvises til vedlagte situationsplan.
Baren er opstillet for at servicere gæster på egen matrikel, og på de af
kommunen lejede arealer til udeservering.
Efter opstilling er The Old Irish Pub blevet opmærksom på at opstillingen er i strid
med den gældende lokalplans bestemmelser.
Derfor søges der om dispensation for barens opstilling.
Baren vil blive udført som på vedlagte tegningsmateriale, og er placeret i henhold
til aftale med naboejendommen 1,5 m fra vejskel for at give udsyn til Havnevej fra
naboejendommens gavlvindue.
Baren er d.d. udført med pladeoverflader i brune farver.
Dette ændres selvfølgelig som konsekvens af gældende lokalplan.
Derfor tilrettes barens facader til lodret bræddebeklædning i sort, som det
fremgår af lokalplanens bestemmelser.
Ligeledes skiftes eksisterende ståltag til paptag med ensidet fald, hvor vand holdes
på egen grund.
Det antages at den overdækkede bar kategoriseres som en småbygning som
beskrevet under lokalplanens § 7.4, hvor det fremgår at ”Garage, carport, udhus,
drivhuse eller lign. Må opføres i skel, når bygningshøjden i skel ikke overstiger 2,5
m og bygningshøjden nærmere skel end 2,5 m ikke overstiger 4,5 m.”
Baren anses for at være en lignende bygning pga. størrelse, ydre fremtræden og
byggemåde.
Derfor søges der dispensation fra Lokalplanens § 8.7, hvoraf det fremgår at tage
skal udføres som symmetriske saddeltage.
The Old Irish Pub ApS håber at kommunen vil imødekomme anmodningen, og står
selvfølgelig gerne til rådighed såfremt der måtte være anledning til kommentarer
eller opklarende spørgsmål.
Med venlig hilsen
Anders Heede
Arkitekt MAA
Bilag:
Bilag 1 – Facadetegninger
Bilag 2 – Situationsplan
SIDE 1 AF 2
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BESKRIVELSE
Udendørsbar bek lædes med lodret træbek lædning
Fremtidig bek lædning sortmales.
Tag udføres som sort paptag med ensidig taghældning.
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Boliger op ad risikovirksomhed
Det ansøgte på Jernbanealle 2A er vist med brun
fuldfarve
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SAE.C.01.24 - Stationsområdet
+
-

Data CC-By-SA by OpenStreetMap

Sæby
lokalområde

Bestemmelser

Status: Vedtaget

Rammeområdenr.

SAE.C.01.24

Områdenavn

Stationsområdet

Overordnet anvendelse

Centerområde

Anvendelse

Butikker, butikker med værksted, hotel, restaurent,
klinikker, kontorer og service. Virksomhedsklasse 1-3.

Detailhandel

I området kan der etableres butikker, der forhandler
dagligvarer og udvalgsvarer samt særlig
pladskrævende varegrupper. Der kan planlægges
for/etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op
til 3500 m² og udvalgsvarebutikker med en størrelse på
op til 2000 m² samt butikker, der forhandler særlig
pladskrævende varegrupper med en størrelse på op til
2000 m².
Flere rammeområder udgør til sammen bymidten.
For så vidt angår det maksimale butiksareal indenfor
bymidten henvises til kommuneplanens retningslinjer
for detailhandel.

Virksomhedsklasse

Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de
generelle rammebestemmelser.

Risikovirksomhed

Dele af rammeområdet ligger indenfor en radius på 500
m fra eksisterende risikovirksomhed (2014) på
virksomheden Danish Crown, Wenbovej 11. Det skal
ved etablering af ny arealanvendelse og væsentlig
ændring af eksisterende anvendelse vurderes, om
anvendelsen er forenelig med risikoen for større uheld
på virksomheden. Forholdet er reguleret af

Lokalplaner:
Ingen fundet

http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/rammer_for_lokalomraader/vedtaget/... 19-05-2016
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bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer.
Nuværende zonestatus
(vejledende)

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 50 %

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 2 etager
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 nedrivningen, og Byrådet har meddelt
ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge
forbud mod nedrivning.
Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må
nedrives eller skal bevares.
Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i
det det centrale register over fredede og
bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den
eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Ny bebyggelse skal opføres som bymæssige
etagehuse.
Nybyggeri og ombygninger skal ske i tråd med den
oprindelige bebyggelse og nuværende
bebyggelseskarakter skal fastholdes.

Grundstørrelse

For varieret sammenhængende byggeri i 1-1,5 etage
og eventuelt 2 etager gælder, at grundstørrelsen skal
være min. 500 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesarealer).
I udlagte centerområder med fritliggende bebyggelse
(ikke områder, hvor der er mulighed for byggeri i skel)
og på baggrund af en konkret vurdering/planlægning
kan grundarealet udgøre min. 350 m² pr. bolig (inkl. vejog fællesarealer).

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Min. 10 % af erhvervsareal skal være friareal.
Min. 50 % af boligareal skal være friareal.

Parkering

Ingen bestemmelser

Andre forhold

Ingen bestemmelser

http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/rammer_for_lokalomraader/vedtaget/... 19-05-2016
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Sag GEO-2016-01375 – boliger på Jernbanealle 2A i Sæby
Historik i sagen
3. aug. 2013

Frederikshavn Kommune modtager en forespørgsel om mulighed for indretning af
boliger i såvel stueetage som tagetagen i det tidligere posthus på Jernbanealle 2A.

27. aug. 2013

Frederikshavn Kommune meddeler, at området er udlagt til boligformål, og at der
ikke umiddelbart er noget til hinder for ændring af posthuset til boligformål. Det
bemærkes, at der ikke med udtalelsen er taget højde for evt. ændringer i
planlægningen for området ved Jernbanealle 2A.

6. marts 2014

Ansøger har fysioterapeutvirksomhed på adressen Stationspladsen 4 i Sæby og
søger om tilladelse til ombygning af Jernbanealle 2A og tilhørende bygning på
Stationsvej 7 til træningscenter for fysioterapi.

10. marts 2014

Ansøger forespørger om mulighed for indretning af boliger på Jernbanealle 2A.

14. marts 2014

Frederikshavn Kommune besvarer forespørgslen og redegør for, at der som svaret
i 2013 stadig i marts 2014 udfra kommuneplanens rammebestemmelser er
mulighed for at etablere boliger på Jernbanealle 2A. Der skal søges om
byggetilladelse.
Kommunen gør dog opmærksom på, at der i forbindelse med en forestående
revision af Kommuneplan 2009-2020 arbejdes på at revidere kommuneplanrammen
gældende for Jernbanealle 2A således, at der ikke kan etableres nye boliger i
rammeområdet. Ændringen begrundes med nærheden til slagteriet, der er en
risikovirksomhed.
Ansøger orienteres om, at forslag til den nye kommuneplan forventes sendt i
offentlig høring i forsommeren 2014, hvor ansøger har mulighed for at indsende
bemærkninger til ændringen.

11. april 2014

Frederikshavn Kommune giver tilladelse til ombygning af stueetagen på
Jernbanealle 2A til træningscenter/fysioterapi. Der gøres i tilladelsen opmærksom
på, at der ikke er taget stilling til evt. ændringer på 1. salen, og at det skal se ved
særskilt ansøgning om byggetilladelse.

11. marts 2015

Frederikshavn Kommune besigtiger træningscentret.

21. maj 2015

Efter besigtigelsen gør Frederikshavn Kommune opmærksom på, at der ikke er
taget stilling til indretning af 1. salen på Jernbanealle 2A, og at det skal ansøges
særskilt.

17. feb. 2016

Frederikshavn Kommune modtager ansøgning om ny indretning af 2
etageboligenheder på 1. salen af Jernbanealle 2A. Der henvises i ansøgningen til
kommunens svar pr. den 14. marts 2014, idet ansøger har en forventning om, at
hans ansøgning kan imødekommes, selv om Kommuneplan 2015 i mellemtiden er
vedtaget med nye rammebestemmelser for Jernbanealle 2A, hvor det af
anvendelsesbestemmelsen tydeligt fremgår, at der ikke kan etableres nye boliger i
området grundet nærheden til slagteriet. Det skal i øvrigt bemærkes, at ansøger
ikke indsendte indsigelse i forbindelse med offentlighedsfasen til Kommuneplan
2015.
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25 m² drivhus med
overdækning
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Eksisterende
garage

17 m² overdækket
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Vedr. sags nr. BYG-2016-00801
16 Maj 2016

Dorthe og Poul Larsen,
Holmbovej 27
9900 Frederikshavn

Vi vil gerne hermed søge om dispensation til vores næsten færdigbygget overdækket terrasse /
drivhus, som er placeret ca. 0,8m fra skel. Vi må som en start sige, vi har misforstået hvordan
reglerne skal fortolkes. Vi havde forstået at det skulle være mere enkelt at få tilladelse til at bygge
et drivhus / terrasse og at man ”bare” skulle oplyse kommunen, om hvad man har lavet.
Vi har en dispensation til vores garage mod vest, som vi fik i 1983, vi var ikke klar over at den talte
med, til en tilladelse af vores terrasse / drivhus mod øst. Oven i den her ansøgning, er vi blevet
gjort opmærksom på at vi har et halvtag / tørreplads mod samme side, som ikke er oplyst til
kommunen og som er under 0,5m fra skel. Det blev opsat i.f.m. vores nabo byggede oven på, så vi
kunne være usigneret i vores soveværelse.
Vi spurgte vores naboer, inden vi gik i gang, om der var noget de ikke kunne acceptere. Det var der
ikke og vi syntes selv det falder pænt ind i det omkringværende.
Derfor vil det være meget ærgerligt, hvis vi skal nedrive noget af det bestående og vi håber meget,
at udvalget vil se positivt på vores ønsker.

Med venlig hilsen
Dorthe og Poul Larsen
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Grund 2
408 m2

Nymarksvej 2, Strandby
Matr. nr. 1ad

D

Grundareal 732 m2
1 stk dobbelthus a 158 m2 - 79 m2 pr. lejlighed
Carport/skur 32 m2 pr. lejlighed

Bygherre:
Sag:
Emne:
Dato:

Ejner Pedersen, Vissevej 65, Aalborg SØ
Opførelse af dobbelthus på Nymarksvej 2, Strandby
Oversigtsplan 1:300
14.03.16
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Grundareal 732 m~
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Carport/skur 32 m2 pr. lejlighed

8

"'
(

Situationsplan 1 :200

Bygherre:
Sag:
Emne:

Dato:

Ejner Pedersen, Vissevej 65. 92 10 Aalborg SØ
Opførelse af dobbelthus på Nymarksvej 2, Strandby
Situationsplan 1:200
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Angiver vindue udført med redningsabning og redningsbeslag
(Udføres iht. gældende regler)

:

Angiver stalprofil
Angiver 15x1 5 cm naturlig/mekanisk ventilcition

r,,,

Noter :
- Under der til bad udfores min. 100 cm' cibning
- Der udfores ventil 1 alle vinduer
- Alle indv. do re udføres som 9M
- Tegloverliggere. bjælker og remme dim. cif leverandor
- Omfang af vindtrækband mv. iht. spærleverandør
- Der installeres automatisk rogalarmanlæg tilsluttet
stromforsyningen og med batteribackup

Stueplan 1:100
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Dato:

Ejner Pedersen, Vissevej 65, 9210 Aalborg SØ
Opførelse af dobbelthus på Nymarksvej 2, Strandby
Stueplan 1:100
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Frederikshavn Kommune.
Center for Teknik og Miljø’
Rådhuset
9900 Frederikshavn
Att. Centerchet Boie S. Frederiksen og sags behandler Martin Dyhrberg
Foreninge for Bygnings-og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne, anmeldte denne facaderenovering
den 24. maj og arbejdet standset den 27. maj 2016.06.06 Af sagsfremstillingen fremgår det, at det er ikke
første gang der igangsættes arbejde på ejendommen, som i Skagen Kommuneatlas 2000 er reg. Med høj
bevaringsværdi, SAVE 2- det kunne næste optages som en frdet bygning.
Hvilke konsekvenser får sådanne tiltag der igangsættes uden tilladelse ?
Det mister sin status som bevaringsværdi ,hvad de medsendte fotos viser.
Frederikshavn Kommun kunne, for at sikre” en tilgivelse efter manglende ansøgning om tilladelse” bl.a.
stille det krav til ejeren , at huset behandles med silikatmaling i farven lys oxydrød. Det var trods alt et rødt
hus som ,efter den gennemførte facaderenovering,ikke skal være okkergult !
Det tidligere menighedshus i Højen fik samme behandling, osse for at gøre skaden mindre efter
facaderenovering uden tilladelse.
Vinkelvej 15 , som eksempel på renovering uden tilladelse, er lige netop det eksempel der skal få
Frederikshavn Kommune – og især PMU – til at sætte de 9 lokalplaner i værk, som alle blev udarbejdet af
arkitekt Eva ? i dialog med By og Land i Skagen i 2014. Det haster, Vinkelvej er ikke det første sted.
For By og Land i Skagen, Poul Nedergaard Jensen, arkitekt
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Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Hej Martin.
Som aftalt får du hermed min begrundelse for net-puds på facader på Vinkelvej 15.
Mursten er meget porøse og derfor holder fugerne ikke, på trods af at det kun er 9 år siden huset blev
omfuget.
Herefter trænger der vand ind i murværk og hulmur med efterfølgende fugtskade på indvendig puds/tapet
samt frostsprængninger på facaden.
En vand/sække skurring vil ikke holde pga det tynde lag på porøs overflade, så derfor er Netpuds løsningen
valgt.
Her er laget 6-8 mm med ilagt armeringsnet, så man får en stærk og mere holdbar facade. Denne metode er
meget brugt her i Skagen med det hårde miljø.

Venlig hilsen
Mass Rytter
Rytter Murer- Og Flisefirma ApS
+45 4097 2632
info@massrytter.dk
www.massrytter.dk
Cvr. 34878897
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