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1 (Åben) Forespørgsel om udstykning Østre Strandvej 45 og 47, Skagen
Sags ID: GEO-2015-22776
Sagsbehandler: Lars Lynderup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommene Østre Strandvej 45 og 47, 9990 Skagen, forespørger om
mulighed for, at frastykke én parcel fra de 2 ejendomme således, at der opnås 3 parceller
på grundstørrelser på 570 m2 (Østre Strandvej 45), 573 m2 (Østre Strandvej 47) og 570
m2 (nyudstykket parcel). Ejer begrunder ansøgte med ønske om, at skabe lige vilkår for
udlejning af værelser i Skagen, samt ønske om at skabe større fleksibilitet i forbindelse
med et evt. kommende generationsskifte/salg.
Ejendommen Østre Strandvej 45 har et grundareal på 990 m2 og udgøres af Hotel
Sønderstrand og drives som hotel/pensionat med værelsesudlejning og Østre Strandvej
4, som har et grundareal på 723 m2 anvendes til boligformål af ejeren af hotellet.
Ejendommene er omfattet af lokalplan nr. 184-C for et hotel/pensionat ved Østre
Strandevej, august 2002, med en anvendelse fastlagt til hotel/pensionatvirksomhed eller
lignende formål.
Der forespørges aktuelt om ovennævnte frastykning med fastholdelse af nuværende
anvendelse af Østre Strandvej 45 og 47 og, at den ny bebyggelse på den frastykkede
parcel tænkes opført som dobbelthus, med en benyttelse til værelsesudlejning i lighed
med fx. hotel/pensionat.
Centeret vurderer, at en anvendelse til hotel/pensionatvirksomhed eller lignende på den
frastykkede parcel med værelsesudlejning, vil være i overensstemmelse med
plangrundlaget
Centeret vurderer, at udstykning af en ny parcel vil kræve en dispensation iht.
lokalplanens § 4.1, som ikke indeholder eksplicitte bestemmelser vedrørende mindste
grundstørrelse, men fastlægger, at udstykning kræver tilladelse (dispensation) fra
byrådet.
Udstykning af en ny ejendom vil reducere grundstørrelserne på de to eksisterende
parceller og således påvirke bebyggelsesprocenterne herpå, hvis nuværende
bebyggelser fastholdes. Således ændres bebyggelsesprocenterne for Østre Strandvej 45
fra nuværende 28 % til ca. 49%, og for Østre Strandvej 47 fra nuværende 43% til ca.55%
Med nuværende bebyggelsesforhold vil ansøgte udstykning tillige kræve en dispensation
fra lokalplanens § 7.1, som fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 50, samt
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eventuelt i forhold til planens §10.1, som bestemmer, at der skal udlægges
opholdsarealer svarende til 25% af boligetagearealer og 10% af erhvervsetagearealet.
For det omkringliggende boligområde Østerby, Skagen, fastsættes krav om mindste
grundstørrelser på 600 m2 ved åben lav bebyggelser og mindst 500 m2 ved dobbelthuse.
For Centerområder i Skagen by fastlægges mindste grundstørrelser som udgangspunkt
til 400 m2 og bebyggelsesprocenter op til 150 og bebyggede arealer under 50 %. Krav til
mindste grundstørrelser og bebyggelsesprocenter som fastlagt gennem lokalplaner har
hidtil været administreret restriktivt i enkeltsager, herunder af hensyn til evt.
præcedensvirkning.
Centeret vurderer, at der for denne ejendom er særlige forhold, dels fordi ejendommen i
planlægningen er udlagt til hotel/pensionat eller lignende, som typisk ses i
centerområder, dog uden at den konkrete ejendom er beliggende i et centerområde, dels
fordi flere af de nærmest beliggende ejendomme, samt i øvrigt flere grunde i Østerby
området, opnår grundstørrelser under 600 m2. Samlet set vurderer Centeret derfor, at der
for denne ejendom er særlige forhold som gør, at ansøgte udstykning kan indpasses
hensigtsmæssigt i området.
På længere sigt udtrykker ejeren ønske om muligheden for, at ejendommene også vil
kunne benyttes til boligformål, såfremt hotel/pensionat/værelsesudlejning ikke længere
ønskes opretholdt.
Centeret vurderer, at ændret anvendelse fra hotel/pensionat eller lignende til boligformål,
herunder oprettelse af nye boliger, indenfor det nuværende planområde ikke er i
overensstemmelse med formål- og anvendelsesbestemmelserne og derfor kræve ny
lokalplanlægning i henhold til planlovens §19. Der foregår i øjeblikket overvejelser fra
statslig side om lempelser af planlovens bestemmelser, herunder eventuelt ift. udvidelse
af dispensationsmulighederne fra en lokalplan og hvorvidt dette vil kunne få betydning for
ejers ønsker om en benyttelse til boligformål på længere sigt, er for nuværende uafklaret.
Som udgangspunkt vurderer Centeret dog, at en anvendelse til boligformål på
ejendommen, vil være tilpasset det omgivende boligområde i Østerby i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender, at der kan igangsættes
dispensationsbehandling i forhold til ansøgte udstykning.
Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag

1. Bilag Oversigtskort Udstykning Østre Strandvej 45 og 47 Skagen
PMU sag 120116 (724054 - GEO-2015-22776)
2. Udstykningskort (1174556 - GEO-2015-22776)
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2 (Åben) Forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435,
Østervrå

Sags ID: GEO-2015-22763
Sagsbehandler: Lars Lynderup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og miljøudvalget besluttede på møde den 3. november 2015, at der kan
igangsættes en planlægning for ejendommen Hjørringvej 435, 9750 Østervrå, som
udvider anvendelsesmulighederne for ejendommen.
Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet forslag til
lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå og forslag til
kommuneplantillæg nr. 15.17, som fastholder områdets nuværende anvendelse til
centerformål og udvider anvendelsen til også at omfatte kulturelle formål, herunder
kirkelokale og tilhørende mødelokaler og café. Derudover fastholdes de øvrige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i overensstemmende med det nuværende
plangrundlag.
Centeret har gennemført en miljøscreening af planforslagene, hvorefter der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå og forslag til
kommuneplantillæg nr. 15.17 udsendes i offentlig høring i 8 uger.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

-

Lokalplanforslag Centerformål Hjørringvej 435 Østervrå PMU 020216_
(1174946 - GEO-2015-22763)
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3 (Åben) Forslag til tillæg nr 7 til Frederikshavn Kommunes

Spildevandsplan 2012-2016 Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej
Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med lokalplanlægning for et areal på ca. 7,1 ha ved Nørgårdsvej (øst) i
Strandby, samt byggemodning af et andet areal på ca. 2 ha ved Nørgårdsvej (vest), er
der behov for at ændre spildevandsplanen ved et tillæg.
I den gældende spildevandsplan 2012-2016 omfatter kloakoplandet ved Nørgårdsvej øst
et areal på 1,2 ha. Oplandet er udlagt som spildevandskloakeret. I forbindelse med
bebyggelse iht. den nye lokalplan er det nødvendigt at udvide oplandet til 4,3 ha.
I gældende spildevandsplan er kloakoplandet ved Nørgårdsvej vest udlagt som
separatkloakeret. I forbindelse med byggemodning af arealet ønskes
kloakeringsprincippet ændret til spildevandskloakeret.
I forbindelse med ændringer som følge af tillæg til spildevandsplanen reduceres
afledningen af regnvand til Rugholm Å.
Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er
nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og der skal
derfor ikke gennemføres en miljøvurdering
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv.
udsendes i offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

-

Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande
ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)
Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)
Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)
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-

151211 Miljøscreeningsskema - Nørgårdsvej i Strandby (1131788 GEO-2015-50199)

Plan- og Miljøudvalget - 02-02-2016 13:00

Side 8 af 29

4 (Åben) Lokalplanforslag SKA.S.09.01.01 Sommerhus- og hotelområde ved
Kandestederne

Sags ID: GEO-2012-06349
Sagsbehandler: Lars Lynderup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. april 2015, at der efter gennemført
foroffentlighedsperiode, kan igangsættes en lokalplanlægning for området ved Hjorts- og
Kokholms hoteller i Kandestederne.
Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med bygherre, udarbejdet forslag til lokalplan
SKA.S.09.01.01 for et sommerhusområde ved Kandestederne til sommerhusformål og
hoteldrift. Med udgangspunkt i debatoplæg og de modtagne bemærkninger, muliggør
ændring af anvendelsen af Kokholms Hotel fra hotel til sommerhuse eller ferielejligheder,
fastholdelse af hoteldriften på Hjorts Hotel med mulighed for, at udvide hotelkapaciteten
gennem nybyggeri og udstykning af tilgrænsende arealer til sommerhuse. Der udover
fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser vedr. disponeringen af friarealer/natur og
udformning af ny bebyggelse.
Der er gennemført en miljøvurdering af udvalgte miljøforhold indenfor natur, landskab og
afvandingsforhold som fremgår af tilhørende miljørapport og lokalplanredegørelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til lokalplan SKA.S.09.01.01 Sommerhusområde ved Kandestederne til
sommerhusformål og hoteldrift samt forslag til kommuneplantillæg 15.20 udsendes i
offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet forslaget konsekvensrettes.

Bilag

1. Forslag til Miljørapport Lokalplanforslag SKA.S.09.01
Sommerhusområde ved Kandestederne zip (1175244 - GEO-201206349)
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2. Lokalplanforslag SKA.S.09.01 Sommerhusområde ved
Kandestederne zip (1175310 - GEO-2012-06349)
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5 (Åben) Lokalplan FRE.BC.15.13.01 nyt byområde ved Saltebakken i
Frederikshavn

Sags ID: GEO-2015-21246
Sagsbehandler:

Finn Schultz Rasmussen
Plan

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

PMU/ØU/Byråd

Sagsfremstilling
For at skabe mulighed for at etablere et nyt byområde ved Saltebakken i Frederikshavn
fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan og tilhørende tillæg nr. 15.13 til
kommuneplanen. Lokalplanforslaget skaber mulighed for at nedrive eksisterende
fabriksbygninger (MARTIN)og i stedet opføre byggeri, der kan anvendes til: boligformål,
lettere ikke generende erhverv og butiksformål. Med kommuneplantillægget ændres:
arealets hovedanvendelse fra erhvervsformål til boligformål; den mulige bygningshøjde
ændres fra 10,5 m til 34 m; Frederikshavns detailhandelsstruktur ændres, idet der
indenfor området kan etableres et nyt Lokalcenter med butiksareal til dagligvarer på op til
2.000 m2 samt butiksareal til udvalgsvarer, der knytter sig til fritidssejlads, på op til 500
m2.
.
Lokalplanområdet har en unik beliggenhed mellem Europavej 45 (E45), renseanlægget,
Frederikshavn Marina og Kattegat. Med op til 14.000 biler dagligt på E45, er området ét
af byens ansigter mod omverdenen. Nye erhverv og butik i området orienterer sig imod
trafikken på hovedlandevejen hvorimod boligerne naturligt orienteres mod den attraktive
udsigt over Kattegat og væk fra renseanlægget. Lokalplanens formål er på den ene side
at sikre, at området ikke ”vender ryggen” til de der færdes på E45, men udnytter at
området er ét af byens ansigter mod omverdenen. Lokalplan søger samtidig at sikre, at
lokalplanområdet ”vender ryggen” til renseanlægget og der fra flest mulig af boligerne
sikres udsigt over Kattegat.
Vejadgangen til lokalplanområdet etableres via eksisterende kommunevej Saltebakken.
For at adskille tung trafik til renseanlæg og Marina og for at forbedre vejadgangen til
Marinaen skal lokalplanen også åbne mulighed for ny vejadgang fra E45 overfor
Thodesvej.
Lokalplanen disponerer området således, at der må etableres åben-lav boligbebyggelse
langs områdets sydlige afgrænsning. Nærmest E45 må der etableres intern vejadgang,
fælles parkeringsanlæg samt erhvervs- og butiksbebyggelse, der ikke generes af støj fra
trafikken på Europavejen. På den øvrige del af området indrettes der fælles
parkeringsanlæg og opføres boliger i 3 – 10 etager. Byggeriet er højest i den nordligste
del af området og trappes, af hensyn til solbeskinning og udsigtsmulighederne, ned mod
syd-øst. Området umiddelbart øst for Saltebakken må fortsat anvendes til
vinteropbevaring og forårsklargøring af fritidsbåde.
I tilknytning til lokalplanforslaget er der udarbejdet en vurdering af planernes
miljøpåvirkning. Vurderingen, der er udarbejdet som en Miljørapport, vedlægges
lokalplanen som et selvstændigt bilag.
Idet lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til anlæg der renser spildevand, er
der i lokalplanen truffet bestemmelser, der søger at sikre, at boligområdet ikke begrænser
aktiviteter på renseanlægget.
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Som del af Miljørapporten er der udarbejdet visualisering. Visualiseringerne illustrerer
dels hvordan det byggeri lokalplanen skaber mulighed for vil påvirke kystlandskabet, dels
hvilke skygger byggeriet vil kaste på forskellige tidspunkter af døgnet og på året.
Dele af Miljørapportens ikke-tekniske resumé er refereret i lokalplanens redegørelse og
de sol- og skyggestudier der er udført er tilføjet lokalplanen som bilag.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE. BC.15.13.01, samt
forslag til kommuneplantillæg 15.13 udsendes som forslag til offentlig debat.

Tidligere beslutninger:

.
Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1.
2.

Forslag til lokalplan FRE.BC.15.13.01 20160127 til PMU 2. febr. 2016
(1174206 - GEO-2015-21246)
Miljørapport til forslag til lokalplan FRE.BC.15.13.01. Saltebakken
27012016 (1174733 - GEO-2015-21246)

Plan- og Miljøudvalget - 02-02-2016 13:00

Side 12 af 29

6 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervspark Syd (Tidligere
Volstrup Skole)

Sags ID: GEO-2014-18114
Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 6. oktober 2015 og
at Økonomiudvalget på mødet den 21. oktober 2015.
Forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02 har
været fremlagt til debat i perioden 28. oktober 2015 til den 5. januar 2016. Formålet med
lokalplanen er blandt andet at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål og
servicevirksomhed for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen.
Center for Teknik og Miljø (CTM) i løbet at debatperioden ikke modtaget indsigelser til
planforslagene. Dog har Vejdirektoratet indsendt bemærkninger, som er vedlagt som
bilag. Bemærkningerne vedrører hovedsageligt kommuneplantillæggets afsnit
”Opholdsarealer/ubebyggede arealer” samt afsnittet ”Trafik” og lokalplanens afsnit
”Anvendelse” samt afsnittet ”Vejadgange”.
Fagcenteret har gennemgået Vejdirektoratets bemærkninger, og tager bemærkningerne
til efterretning. Fagcenteret finder dog ikke anledning til, at bemærkningerne bør medføre
ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til de fremlagte planforslag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, af
lokalplan SAE.E.04.49.01 – Erhvervspark Sæby Syd samt kommuneplantillæg nr. 15.02
vedtages uden ændringer i forhold til de fremlagte planforslag.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3.

Lp. SAE.E.04.49.01 (PMU 02.02.16) (1169613 - GEO-2014-18114)
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4.
5.

KPT. 15.02 (PMU 02.02.16) (1169614 - GEO-2014-18114)
15-16279_Bemærkninger til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
for Erhvervspark Sæby_05-01-2016 (882976 - GEO-2014-18114)
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7 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af
Frederikshavn havn - etape 1
Sags ID: GEO-2015-21301
Sagsbehandler: Lars Enevoldsen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.H.14.08.03 og kommuneplantillæg 15.11 har været
fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 2. december 2015 til den
27. januar 2016. Der er ved indsigelsesfristens udløb ikke kommet indsigelser
eller kommentarer til planforslagene.
Den 15. januar 2016 udløb klagefristen på Kommunens og Trafik- og
Byggestyrelsens afgørelse om, at de ændringer der er foretaget i projektet i
forhold til den foreliggende VVM-rapport ikke udløser krav om udarbejdelse af
ny VVM-rapport. Der er ikke indkommet påklage af afgørelsen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, og
byrådet, at lokalplan FRE.H.14.08.03 ”Udvidelse af Frederikshavn Havn – etape 1” og
Kommuneplantillæg nr. 15/11 vedtages endeligt uden ændringer.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

6.

Lokalplan FRE.H.14.08.03 og KPT 15.11 (285528 - GEO-2015-21301)
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8 (Åben) Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018
Sags ID: EMN-2007-01323
Sagsbehandler: Lars Christian Mortensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Kommunen er forpligtet til hvert tredje år at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse
og bekæmpelse af rotter. Nærværende handlingsplan er gældende for anden planperiode
2016-2018. Den første blev udarbejdet og vedtaget i 2012, og var gældende til og med
2015. Forpligtelsen, samt en oversigt over hvad handlingsplanen skal indeholde, fremgår
af Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012, med
senere ændringer.
Center for Teknik og Miljø – Miljø har med vedlagte rapport udarbejdet anden udgave af
rottehandlingsplan 2016-2018.
Handlingsplanens overordnede mål for Frederikshavn Kommune er, at
3. sikre en effektiv rottebekæmpelse i kommunen, herunder at
4. udføre rottebekæmpelse ved kampagner og anmeldelser i henhold til
bekendtgørelsen, samt
5. kvalificere kommunens viden om, hvordan forebyggelse og bekæmpelse af
rotter kan effektiviseres.
Med udgangspunkt i disse mål er der udarbejdet en rottehandlingsplan for perioden
2016-18. Handlingsplanen bygger bl.a. på erfaringer fra første periode til og med 2015 (jf.
punkt 3). Der er opstillet en række mål og tiltag samt succeskriterier for bedst og mest
hensigtsmæssig effektiv rottebekæmpelse i hele kommunen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender Handlingsplan for
rottebekæmpelse 2016-2018 Frederikshavn Kommune
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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6. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Frederikshavn
Kommune (1170728 - EMN-2007-01323)
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9 (Åben) Etablering af sportscafé/opstilling af gevinstgivende
spilleautomater, Pindborggade 19, Sæby
Sags ID: BYG-2015-50231
Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om principiel tilladelse til indretning af
sportscafé i eksisterende butikslokaler i ejendommen Pindborggade 19 i Sæby.
Caféen har et samlet areal på ca. 240 m² som tænkes indrettet med områder til billard,
pool, dart mv., med områder med mulighed visning af sportsarrangementer på
storskærm, mulighed for at spille lotto og tips om med egentlig caféområde. Ansøger
ønsker desuden at indrettet en spilleafdeling på 20 - 25 m², hvor der opstilles
gevinstgivende spilleautomater.
Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde SAE.C.01.20 og er desuden
omfattet af Lokalplan SAE.4.99.0 som udlægger området til centerfunktioner som
eksempelvis boliger, restauranter, caféer og liberale erhverv som galleri, kunstværksteder
og lignende.
Den ansøgte anvendelse er dermed umiddelbart tilladt ifølge lokalplanens bestemmelser.
Plan- og Miljøudvalget tog på møde den 1. december 2015 principiel beslutning om
fremtidig administrationsgrundlag for godkendelse af lokaler til gevinstgivende
spilleautomater i Frederikshavn Kommune.
I denne forbindelse blev det bl.a. besluttet, at der ikke ønskes etableret spillehaller i
centerområder med bevaringsinteresser.
Ejendommen er opført i 1876 og har en bevaringsværdi på 4 i Save-registeret.
Pindborggade og området heromkring er en del af det bevaringsværdige bymiljø i Sæby,
og lokalplanen har netop som formål at fastholde byens traditionelle købstadskarakter.
Juridiske konsekvenser
Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
lokalplanens bestemmelser. Det betyder, at dispositioner, der er i overensstemmelse
med lokalplanens bestemmelser, er umiddelbart tilladt.
Jf. Lov om planlægning § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der
retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres med en lokalplan. Forbuddet kan
højst nedlægges for et år.
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Planmæssige konsekvenser
På baggrund af udvalgets beslutning om, at man principielt ikke ønsker spillehaller i de
bevaringsværdige områder i kommunen, anbefales det at der nedlægges forbud mod det
ansøgte efter § 14 i Lov om planlægning og at der efterfølgende inden 1 år udarbejdes
lokalplan, der hindrer etableringen af spillehaller i området.
Begrundelsen for nedlæggelsen af forbuddet er, at etableringen af spillehaller med
gevinstgivende automater efter kommunens vurdering vil ændre karakteren af det
eksisterende miljø i den bevaringsværdige bykerne.
Lokalplanen kan udarbejdes for hele den bevaringsværdige del af bykernen i Sæby,
således at lignende sager undgås fremadrettet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der nedlægges forbud efter Lov om planlægning § 14
med henblik på at hindre indretning af spillehal i ejendommen Pindborggade 19, Sæby.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes.

Bilag

7.
8.

9.

Oversigtskort Pindborggade 19 (1170008 - BYG-2015-50231)
Ansøgning om etablering af sportscafé med bilag (1170009 - BYG2015-50231)
PMU protokolat fra 1. december 2015 (1170010 - BYG-2015-50231)
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10 (Åben) Ungebyråd
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme
med input til Ungebyrådets arbejde.
Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger
kan bruges til, f.eks.:
- i forbindelse med konkrete projekter
- uddannelsesudfordringerne
- må-godt-land
- dem der kan selv, skal selv
- den hele by
osv.
Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker
Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?
De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for
den politiske styregruppe den 17. februar.
Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016.
Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit
Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly
Frandsen.
Indstilling
At udvalget drøfter sagen
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget pegede på følgende:
- Midtbyplanen
- Sæby Masterplan
- Aktiviteter på Palmestranden
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Bilag
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11 (Åben) Strategisk udvikling af Frederikshavn Midtby
Sags ID: EMN-2014-00290
Sagsbehandler: Gitte Hyttel
Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg
Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede 12.december 2014 at igangsætte strategisk
byudvikling af Frederikshavn Midtby og overdrage etablering af styring og
organisering til Plan og Miljøudvalget.
En styregruppe, med formanden for Plan og Miljøudvalget som formand, har
siden arbejdet med udvikling af området, og ønsker nu at overdrage den
videre proces med udvikling af en række delområder til de politiske udvalg.
Den 20.januar 2016 besluttede Økonomiudvalget at tage ”Oplæg til udvikling
af Frederikshavn Midtby” til efterretning og at igangsætte udvikling på tre
delområder (Værkergrunden, Ørnevejen skole og sportsplads og
Rådhusparken). Økonomiudvalget besluttede endvidere, at udvikling af
Rådhuspladsen også skal inkluderes i det fremadrettede planlægningsarbejde.
Oplægget samt områderne Rådhusparken og Rådhuspladsen overdrages
derfor nu til Plan og Miljøudvalget for videre planlægning.
Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby
Udviklingsoplægget bygger på et grundigt forarbejde ledet af styregruppen.
Byens borgere har været involveret, både fysisk ved forskellige møder,
forårsmesse, byvandring og via de sociale medier. Unge har bidraget med
ideer og input, og der er gennemført interviews med forskellige aktører.
Endvidere er der hentet inspiration fra andre byer og kommuner og den
viden, samt de analyser og planer, der findes i den kommunale administration
er blevet sat i spil.
Oplægget har taget udgangspunkt i grundpræmisserne om at:
- udnytte den positive erhvervsudvikling til at skabe en positiv
bosætning
- udvikle centralt beliggende arealer bedst muligt i forhold til at tilbyde
de boliger, faciliteter og muligheder, som matcher efterspørgslen fra
nuværende og fremtidige borgere
- skabe en attraktiv og levende bymidte, der inviterer til ophold, besøg
og beboelse
Udviklingsoplægget deler området op i 4 bykvarterer og 4 udviklingsområder:
- Rådhusparken (Udviklingsområde: Rådhusparken)
- Ørnevejskvarteret (Udviklingsområde: Ørnevejen skole og
sportsplads)
- Værkerkvarteret (Udviklingsområdet: Værkergrunden)
- Rådhusøen (Udviklingsområde: Rådhuspladsen)
Rådhusparken
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I oplægget betragtes Rådhusparken som et bindeled mellem områdets
kvarterer, og ses som katalysator i omdannelse af midtbyen og de
omkringliggende områder. Der lægges op til at igangsætte en omdannelse af
Rådhusparken til et rekreativt og naturligt mødested med plads til udfoldelse,
ophold og oplevelser. Vedlagt er en foreløbig dispositionsskitse, som tager
udgangspunkt i:
- En tre-deling af parken med p-område mod nord, aktivitetsområde
mod syd, og et grønt områder med ”fri leg” mellem de to arealer
- En drejning af parkeringsarealet 90 grader, så det fremadrettet
kommer til at ligge øst-vest vendt og ikke som en barriere mellem
parken og midtbyen
- En øst-vest orienteret forbindelse startende fra Værkergrunden
tværs igennem Rådhusparken og til midtbyen med sikker krydsning
af Rådhusalle og Parallelvej
- Aktivitetsområdet tænkes indrettet med et centralt legeområde for
små børn, lidt større børn samt teenagere og voksne, et område til
vandleg med eks. vanddyser og i vinteren skøjtebane, et
skaterområde, en indrammet zone til boldspil og en minibygning
med toiletfaciliteter og mulighed for kiosk-salg
Der lægges op til en etapevis omdannelse af Rådhusparken, med start i 2016.
Det efterstræbes, at parken senest er færdigindrettet i 2018.
Rådhuspladsen
Der er ikke i ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby” defineret en
fremtidig anvendelse af Rådhuspladsen, men det påpeges, at Rådhuspladsen i
dag er udfordret af, at der i dag ikke er mulighed for parkering og tilkørsel til
Rådhusets hovedindgang. Især for handicappede er tilgængeligheden en
udfordring.
Økonomiske konsekvenser
Indretning af Rådhusparken forventes at koste 8-10 mio. kr. Ved
budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 1,5 mio. kr. til byudvikling i
Frederikshavn by.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Plan og miljøudvalget:
3. drøfter og kommenterer det foreløbige udkast til indretning af
Rådhusparken med henblik på at disse bemærkninger indarbejdes i
det endelige dispositionsforslag, som præsenteres for Plan og
Miljøudvalget på udvalgets næste møde 1.marts 2016
4. drøfter om der i det videre arbejde med indretning af Rådhusparkens
aktivitetsområde skal inddrages repræsentanter fra udvalgte
brugergrupper
5. drøfter den fremtidige anvendelse af Rådhuspladsen
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget kommenterede oplægget.
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Man besluttede at indkalde relevante brugerrepræsentanter forinden næste PMU udvalgs
møde.
På næste møde forelægges skitser for Rådhuspladsens anvendelse.

Bilag

10.
11.
12.

oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby.docx (941103 - EMN-201400290)
DISP_FORSLAG_Raadhusparken_screen (1172032 - EMN-2014-00290)
Strategisk byudvikling - Frederikshavn midtby (940749 - EMN-201400290)
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12 (Åben) Orienteringssag - Havmøller NV for Læsø - høring af ansøgning
om forundersøgelser
Sags ID: EMN-2015-50404
Sagsbehandler: Lene Morthensen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
B2 Wind og Læsø Forsyning A/S har med ansøgningsmateriale af juli og august 2015
ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til forundersøgelser for etablering af havmøller i et
område ud for Læsø Havn.
Vindmølleprojektet omfatter etablering af 4-7 havvindmøller (4-7 MW) i én Nord/Vest
gående række startende ca. 4 km ud for Læsø Havn. Møllerne vil have en totalhøjde på
180 m og blive placeret i en afstand på 4,3-8,5 km fra kysten. Der er i
ansøgningsmaterialet skitseret to forslag til placeringen af møllerne – et hovedforslag,
hvor møllernes placeres i den sydlige del af indsejlingskilen til Læsø Havn og et
alternativ, hvor møllerne placeres i den nordlige del (se bilagte udkast til
forundersøgelsestilladelse).
Forundersøgelserne kan ifølge udkastet til tilladelse finde sted i perioden fra den 1. marts
2016 til den 28. februar 2017. De fleste forundersøgelser foregår som enten
skrivebordstudier eller ikke-destruktiv prøvetagning (optælling med kikkert, video,
lydoptagelser mv.). Kun bundfaunaundersøgelser og geofysiske og geotekniske
undersøgelser har en sådan karakter, at det kan tænkes at påvirke miljøet, og disse
undersøgelser er alle knyttet til det vanddækkede område mellem to
naturbeskyttelsesområder.
Som høringspart har Frederikshavn Kommune modtaget høringsmateriale fra
Energistyrelsen. Center for Teknik og Miljø har gennemlæst materialet og har ingen
bemærkninger til udkastet til forundersøgelsestilladelsen. Dette er meddelt
Energistyrelsen umiddelbart før udløb af høringsfristen den 22. januar 2016.
Det skal bemærkes, at Energistyrelsen med en forundersøgelsestilladelse ikke samtidig
har taget stilling til, hvorvidt der kan opstilles møller på den givne lokalitet. Det vil
forundersøgelserne og en efterfølgende VVM-proces med høring afdække.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering
Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Til orientering.

Bilag

-

Forundersøgelsestilladelse Læsø Havvindmøller (730387 - EMN2015-50404)
Havmøller nordvest for Læsø. Uddybende rapport til ansøgning om
F3 (730383 - EMN-2015-50404)
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13 (Åben) Orienteringssag - Kystnære havmøller ud for Sæby sammenfattende redegørelse efter offentlighedsfase
Sags ID: GEO-2013-18577
Sagsbehandler: Lene Morthensen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen 6 områder til kystnære
havmølleparker. Et af de 6 områder er placeret i farvandet ud for Sæby i en afstand på 410 km fra kysten (se placering på vedhæftede bilag). Området er på ca. 60 km2 hvoraf de
44 km2 tillades anvendt til 220 MW havmøller. Vindmølleområdet strækker sig fra nord ud
for Haldbjerg/Vangen og mod syd ud for Lyngså og har en længde på ca. 13,5 km.
Området kan rumme møllestørrelser fra 3 MW (ca. 66 stk.) til 10 MW (ca. 20 stk.) med en
totalhøjde på mellem ca. 137 m og ca. 220 m.
Staten har udarbejdet forslag til VVM med miljøvurdering og kommuneplantillæg.
Forslagene har været i offentlighedsfase i perioden fra den 22. maj til den 24. august
2015. I høringsperioden er der indkommet 306 høringssvar – henholdsvis fra 8
myndigheder, 23 interessenter og 275 lodsejere. Af disse lodsejere udgør de omtrent 200
et fælles standard høringsvar. En interessent og en lodsejer har endvidere medsendt
underskriftsindsamlinger fra tilsammen 758 andre borgere. Frederikshavn Kommune
indsendte et høringsvar, som er bilagt til orientering.
Med udgangspunkt i høringssvarene har Staten udarbejdet en sammenfattende
redegørelse, der beskriver, hvordan udtalelser og bemærkninger fra offentlighedsfasen er
taget i betragtning. I forhold til påvirkninger på land-delen af projektet er der indkommet
høringssvar omkring ”Trace/linjeføring og kabelstation” samt ”Landrelateret plante- og
dyreliv”. På hav-delen af projektet er der indkommet høringssvar om ”Visuelle forhold og
landskab”, ”Maritimt plante- og dyreliv”, ”Ejendomsforhold”, ”Turisme og rekreative
interesser”, ”Støjpåvirkninger og sundhed”, ”Erhverv og beskæftigelse”, ”Alternative
løsninger”, ”Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler)” og ”Placering af
havmøllepark”. Den sammenfattende redegørelse er bilagt dagsordenen.
Center for Teknik og Miljø har gennemlæst den sammenfattende redegørelse og finder
ikke anledning til at indsende bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering
Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Til orientering.

Bilag

-

Sammenfattende redegørelse Sæby Havmøllepark (882540 - GEO2013-18577)
Kortoversigt.pdf (283626 - GEO-2013-18577)
Høringssvar til NST - mail (1172560 - GEO-2013-18577)
Høringssvar til NST (1171891 - GEO-2013-18577)
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Dokument Titel:

Bilag Oversigtskort Udstykning Østre Strandvej 45 og 47
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Dokument ID:
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Forslag til Lokalplan SAE.C.05.21.01
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.17
Centerformål, Hjørringvej 435, Østervrå

Januar 2016

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø,
Frederikshavn Kommune i samarbejde
med Østervrå Frikirke. Januar 2016
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4

Forslag til Lokalplan SAE.C.05.20.01● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide anvendelsen af
bestående lokaler i bygningen Hjørringvej 435, Østervrå (tidligere bank
-bygning) således, at ejendommen også kan anvendes til kirkelige formål med
tilhørende mødelokaler og café samt til øvrige kulturelle formål.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag SAE.C.05.21.01 Centerformål Hjørringvej
435, Østervrå og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.17 . til offentlig debat i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interessere
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, Lars Lynderup på telefon 9845 6376 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i
hænde senest den XXXog sendes til følgende adresse:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk

Eks. bygnings facade mod Bredgade
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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. 883 af 18. august 2004 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

Eks. bygnings facade mod Hjørringvej
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på foranledning af en privat grundejer,
der har ønsket at udvide anvendelsen af eksisterende bygning på ejendommen
Hjørringvej 435, Østervrå. Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.19.0 for et område til centerformål beliggende i Østervrå midtby med en afgrænset anvendelse til butiksformål, liberale erhverv samt boligformål. Med denne lokalplan udvides anvendelsen af ejendomnmen til også at omfatte kulturelle formål, herunder kirkelokale med tilhørende mødelokaler, café og lign. Samtidig fastholdes de
nuværende anvendelsesmuligheder. .
Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at sikre, at ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå i
fremtiden kan anvendes til centerformål, herunder butikker, liberale erhverv,
kontor, bologformål samt til kuturelle formål , herunder kirkelokale med tilhørende mødelokaler og café

Lokalplanens område
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4be Østervrå By, Torslev med et
areal på 577m2, beliggende Hjørringvej 435, Østervrå.
Lokalplanens område afgrænses mod nord af Hjørringvej, mod vest af Bredgade, mod syd af et parcelhus og mod øst af en etagebygning med liberalt erhverv og bolig.
Ejendommen er beliggende centralt i Østervrå midtby og har været anvendt til
bankvirksomhed siden ejendommens opførelse. Oprindeligt har første sal været anvendt som bolig for bankbestyreren, men er senere blevet ombygget
til mødelokale/kantine, samt mindre møde/kontorlokaler.
Foran bygningen mod Hjørringvej er der et flisebelagt torv, med skulptur
og plads til byens juletræ.

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.
Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer blandt
andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima, af
en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke
langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en
effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip under produktionen.
Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som
lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige byggematerialer.
Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværksmæssigt
højt niveau.
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Ejendommen har vejadgang fra Hjørringvej og fra Bredgade

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur
Lokalplanområdet er centralt beliggende i Østervrå by, som iht. det kommunale byperspektiv har status som lokalby i byzone. Området er jf. kommuneplan
2015 ikke omfattet af særlige natur- eller landskabsudpegninger, men udpeget
som en del af et områe til flersidig arealanvendelse, som iht. retningslinie 17.5
skal understøtte mulighederne for at tilgodese flere hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv.
Planområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 1.19.0 for et område til centerformål i Østervrå og lokalplanen fastholder områdets nuværende byzonestatus og bymæssige anvendelse til centerformål med en udvidelse af anvendelsesmulighederne indenfor dette centerområde som bl.a. vurderes, at kunne
styrke bosætnings- og erhvervsinteresser i Østervrå by. Lokalplanen vurderes
derfor ikke, at være i strid med kommuneplanens retningslinier og hovedstruktur
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Planområdet er omfattet af kommuneplanramme SAE.C.05.20 Område omkirng Hjørringvej med en overordnet anvendelse til blandet bolig og erhverv
og en specifik anvendlese til Butikker, butikker med værksted, hotel, restaurant,
klinikker, kontorer og service samt boliger og institutioner. Virksomhedsklasse
1-3. Såfremt kontorer, klinikker eller lignende placeres langs en strøggade skal
de hovedsageligt søges placeret på første og/eller anden sal eller i baghuse.
Lokalplanens hensigt er, at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte kulturelle formål, herunder kirkelokale med tilhørende mødelokaler og
cafe, for ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå, og denne udvidelse af anvendelsesmulighederne vurderes, at forudsætte en tilføjelse ift. hidtidige kommuneplanramme.Sideløbende med denne lokalplan udarbejdes derfor et tillæg
til kommuneplanen nr. 15.17 som muliggør den udvidede anvendelse for ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå indenfor eksisterende kommuneplanrammeomåde SAE.C.05.20 som derudover ikke ændres.
Klimatilpasningsplan
lokalplanområdet er omfattet af risikokortlægningen iht. klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune som i udgangspunktet beskriver risiko for oversvømmelse i forbindelse med havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning og nedbør. Lokalplanens område er beliggende 17 km fra Kattegatkysten og det vurderes, at der ikke er særlig risiko for oversvømmelse af lokalplanområdet som følge af havspejlsstigning/højvandssituationer. Lokalplanomrdået
udgør eksisterende bymæssig bebyggelse og ændrer ikke mulighederne/omfanget af bebyggelse ift. hidtidige plangrundlag. Der skal dog ved ny bebyggelse/ombygning tages hø’jde for den øgede risiko for oversvømmelse/stigende grundvandsspejl jf. udpegningen. Frederikshavn Spildevand A/S overvejer
mulighederne for at seperatkloakere området, hvorved regn- og spildevand afledes hver for sig, hvilket vurderes, at ville mindske risikoen for oversvømmelse
somm følge af opstuvet regn/spildevand i kloaksystemet. Grunejere indenfor lokalplanens område anbefales derfor at seperatkloakere det interne kloaksystem
på grundene.
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med,
at der ikke er nogle af de screenede miljøforhold som vurderes, at blive påviket
væsentligt af planerne. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen
offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
Detailhandel
Østervrå er i det kommunale byperspektiv fastlagt som lokalby i byzone og
planområdet som udgør en del af bymidten omfattes af detailhandelsområde: lokalcenter Østervrå øst, som i rammen muliggør dagligvarebutikker med
maksimal butiksstørrelse på 1.000m2, udvalgsvarerbutikker med en maksimal
butiksstørrelse på 1000m2 og uden mulighed for særlig pladskrævende varergrupper. Lokalplanen fastholder nuværende plangrundlags mulighed for butikker indenfor området . Jf. kommuneplan 2015 er der fastlagt en ramme på maksimalt 7.000m2 butiksareal, hvoraf der er registreret en eksiterende udnyttelse på
5.789 m2 (2013). Der er således mulighed for etbalering af nye butikker indenfor
rammen.
Indvindingsopland
Planområdet udgør en del af et område med drikkevandsinteresser (OD) og ligger indenfor indvindingsopland (Østervrå vandværk). Lokalplanen fastholder
nuværende arealanvendelse til centerformål (miljøklasse 1-3) og vurderes ikke
at påvirke drikkevandsinteresserne i området. Området er beliggende indenfor
nitrafølsomt indvindingsområde (NFI), men vurderes ikke at have betydning idet
der er tale om eks. bymæssig bebyggelse/anvendelse.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse iføl
-ge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsy
-ning i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal
i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må
ikke opvarmes med el
Vandforsyning
Området er tilsluttet den almene vandforsyning Østervrå Vandværk iht. 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 35 % 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.
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Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring,
sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ.
Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Støjforhold
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Bygningsreglementets krav om støjniveauet fra trafik skal overholdes. Det vurderes, at realiseringen
af lokalplanen ikke giver anledning til støjgener.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. lov om forurenet jord.
Veje
Vejadgangen til ejendommen sker fra Hjørringvej og Bredgade
Kollektiv trafik
Østervrå betjenes af NT rute 77 (Frederikshavn-Brønderslvev) og rute 78 (Hjørring -Sæby)
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle skal adgangsarealer til bygninger mv. anlægges efter gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

Parkering
Der skal etableres handicapparkering tættest muligt på hovedindgangen eller
adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 50 m.
For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. Den første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal
være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Såfremt det ikke er muligt, at etablere det beregnede antal parkerings		
pladser 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, mhp. etablering af det manglende
antal parkeringspladser andetsteds.
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 forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Der er tinglyst følgende servitutter: indenfor lokalplanområdet
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10.09.2004 Dok om fjernvarmeledninger, færdselsre mm.
17.06.2005 Lokalplan nr. 1.19.0

Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer lokalplan 1.19.0 for et område til centerformål i Østervrå aflyses
indenfor lokalplanens område ved lokalplanens endelige vedtagelse:
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.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets offentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest
indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forslaget).
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Kommuneplantillæg nr. 15.17

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanrammer for SAE.C.05.20
Områdenavn:			

Område omkring Hjørringvej

Overordnet anvendelse		

Blandet bolig og erhverv

Anvendelse			
Butikker, butikker med værksted, hotel, restaurant, klinikker, kontorer og service samt 		
				
boliger og institutioner. Ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå, matr.nr. 4be, 			
			
Østervrå By, Torslev kan deruudover benyttes til kulturelle formål, herunder 			
				kirkelokale med tilhørende 								
				
mødelokaler og café. Virksomhedsklasse 1-3. Såfremt kontorer, klinikker
				
eller lignende placeres langs en strøggade skal de hovedsageligt søges placeret på 		
				
første og/eller anden sal eller i baghuse
Detailhandel			
I området kan der etableres butikker, der forhandler dagligvarer og udvalgsvarer. Der 		
				
kan planlægges for/etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 2000 m² og		
				
udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 1000 m².Flere rammeområder 			
				kan indgå i lokalcentret.
				
For så vidt angår det maksimale butiksareal indenfor lokalcentret henvises til kommu		
				neplanens retningslinjer for detailhandel.
Virksomhedsklasse		

Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle rammebestemmelser.

Nuværende zoneforhold		

Byzone

Frentidig zonestatus		

Byzone

Bebyggelsesprocent 		
				
				
				

Maks. 30 % for åben-lav
Maks. 40 % for tæt-lav
Maks. 45 % for anden bebyggelse
Maks. 110 % langs Hjørringvej for etagehusbebyggelse eller blandet bebyggelse

Etageantal
og bygningshøjde
Maks. 2,5 etage og maks. 10,0 m for den »midterste del« af Hjørringvej samt en del af 		
14
				Vrængmosevej og Bredgade.
				
Maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m for den resterende del af rammeområdet.
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Bevaringsværdige bygninger
En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en 		
				
anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, 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		
				

I området kan der opføres åben-lav, tæt lav og etagehusbebyggelse. Ny- og ombyg		
ninger skal ske i tråd med den oprindelige bebyggelse

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 mu		
lighed for byggeri i skel) og på baggrund af en konkret vurdering/planlægning kan 		
grundarealet udgøre min. 350 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesarealer).
For etagehusbebyggelse (som defineret i bygningsreglementet) i udlagte centerområ		
der, hvor der ikke er mulighed for byggeri i skel, skal der udlægges friareal (opholds		
areal og parkeringsareal svarende til 25 % af etagearealet).

Opholdsarealer
		
				

Min. 10 % af erhvervsarealet
Min. 50 % af boligarealetIngen

Parkering

		Se de generelle rammebestemmelser for parkering

Vedtagelsespåtegning
				

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den XXX til offentlig
fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

				
				

Birgit S. Hansen			
Borgmester 				

Mikael Jentsch
Kommunaldirektør

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

				
				

Birgit S. Hansen			
Borgmester 				

Mikael Jentsch
Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov nr. 179 af 24.02.2015 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre,
1.1
at området kan anvendes til centerformål, herunder butikker, liberale
erhverv, kulturelle formål, herunder kirkelokale med tilhørende møde
lokaler og café samt boligformål.

2. Område og zonestatus
Lokalplanens område omfatter matr.nr. 4be, Østervrå By, Torslev
2.1 	Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A.
2.2

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone

3. Områdets anvendelse
,
3.1 Området må anvendes til:
Centerformål, herunder butikker, kontorer, liberale erhverv,
kulturelle formål, herunder kirkelokale, foredragssal og tilhørende mø
delokaler og café samt boliger

4. Udstykning
4.1

Der må ikke ved udstykning etableres nye ejendomme, der er
mindre end 700 m2. Mindre skelregulering kan finde sted med
Byrådets tilladelse

5. Bebyggelsens placering og omfang (placering)
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110%.

5.2
Etager
Bebyggelsen må maks. opføres i 2½ plan for forhuse mod Hjørringvej..
Baghuse mv. må maksimalt opføres i 1 plan evt. med kælder.
5.4
Bygningshøjde
Højde maks. 10,0 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og
antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen. For baghuse
må højden maks. være 7,0 m
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6. Bebyggelsens udseende (generelt)
6.1

Ydervægge / facader
Facader må opføres i teglsten, pudsede overflader dog vandsku
-rede overflader i farver dannet af sort, hvid eller efter jordfarve
-skalaen.

6.2
Mindre bygningsdele
Kviste og lign. må kun beklædes med zink eller træ malet i sort,
hvidt eller efter jordfarveskalaen.
6.3
Tage
Tage må ikke beklædes med cementbølgeplader.
6.4
.

Tage skal udformes som symmetriske sadeltage, og skal have en
hældning på 45gr
Dog må tage på baghuse og udhuse udformes
med enten ensidig taghældning på maksimalt 25gr eller fladt tag.

6.5
Tagrender og nedløbsrør
Tagrender og nedløbsrør skal udføre i enten zink eller galvanise
-ret stål 

7. Ubebyggede arealer
7.1

Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygningen med mindre der er indret		
tet en tæt indhegnet oplagsplads

7.2
Oplag
	Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må
ikke finde sted.

8. Veje, stier og parkering
Veje
8.1	Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hjørringvej eller Bredgade.
8.2


8.3

Parkering
Der skal sikres det nødvendige antal parkeringspladser iht. gældende
parkeringsregulativ og parkeringsnorm.
Veje og parkeringsområder etableres som interne veje(pladser eller 		
som private fællesveje

9. Tekniske anlæg
9.1
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn og kun i trace som følger eksisterende veje og stier.
9.2
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader.
18
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9.3
Antenner og paraboler
	Individuelle antenner og paraboler er ikke tilladt
9.4

Kloakering
Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra
Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Servitutter
10.1 Der ophæves ingen servitutter.
11 Lokalplan og byplanvedtægt
11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo
-kalplan SAE.C.05.20.01 ophæves lokalplan 1.19.0 for et område til cen		
terformål i Østervrå, tinglyst 17.06.2005, for det område, der er om
-fattet af lokalplan SAE.C.05.20.01

12. Lokalplanens retsvirkninger
12.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme 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.
12.2	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
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Hvad
Lokalplanredegørelse
er en lokalplan?

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

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

Birgit S. Hansen r			
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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Bilag A

Ejerlav: Østervrå By, Torslev

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanens afgrænsning
Lokalplan SAE.C.05.20.05.01
Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå
Målforhold 1:1000
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Bilag B

Plankort
Lokalplan SAE.05.20.01
Plankort
Målforhold 1:1000
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Bilag C Miljøscreening
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. SAE.C.05.21.01 - Centerformål, Hjørringvej 435, Østervrå
Kommuneplantillæg nr. 15.17
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 27. januar 2016
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR: CAKR
PLAN:
LEMR
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

Planforslaget muliggør en mindre ændring af anvendelse i
et eksisterende udlagt centerområde og omfattes ikke af
lovens bilag 3 og/eller bilag 4.

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

(NATUR)

Nej

Nej

Nærmeste Natura2000 område ligger knap 4 km syd for
lokalplanområdet.

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2.
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes.
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)
− Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Bygge- og beskyttelseslinjer

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

Miljøscreening af planforslag - side 2
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0

MILJØ

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

− Trafik

0

VEJ

Ingen væsentlige trafikale konsekvenser i
forhold til eksisterende anvendelse.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ingen påvirkning

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ingen påvirkning

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Ingen påvirkning

− Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur

0/+1

PLAN

Ingen påvirkning
De udvidede anvendelsesbestemmelser til
også at omfatte foreningsformål, herunder
kulturelle formål vurderes ikke at påvirke
bymiljøet og bynaturen væsentligt.
Der kan ske en mindre positiv påvirkning af
byens funktion som følge af muligheden for
mødeaktivitet for et større antal personer.

− 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

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− 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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Myndighed
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Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

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

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Nedsivning

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

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

Ingen påvirkning

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

PLAN

Ingen påvirkning

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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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0

PLAN

Ifølge Kommuneplan 2015 ligger planområdet
indenfor et område til flersidig anvendelse.
Samtidig er området beliggende i et større
område med drikkevandsinteresser. Planområdet ligger derud over i vandindvindingsområde til vandværker samt et nitratfølsomt indvindingsområde.
Eftersom der er bebyggelse i området i forvejen, og bebyggelsens placering og omfang ikke
ændres med de nye planforslag, vurderes
ovenstående arealanvendelser ikke at blive
påvirket.

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

PLAN

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Fredede områder

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

Ingen påvirkning
Planforslagene ændrer ikke på mulighederne
for bebyggelsens placering og omfang.
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0

PLAN

Ingen påvirkning
Området ligger udenfor værdifuldt kulturmiljø.

− Fortidsminder

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registreringer

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registreringer

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registreringer

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen påvirkning, eftersom området ligger i
centrum af Østervrå.

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.
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Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

FORORD
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 7 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan
2012-2016” vedrører inddragelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby.
Med nærværende tillæg indarbejdes 2 planlagte boligområder i Strandby. Det omfatter to
planlagte spildevandskloakerede områder ved Nørgårdsvej i Strandby, som via lokalplan
eller deklaration kan udnyttes til boligområder.
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af
Planer og Programmer og vurderet, at spildevandsforslaget ikke er omfattet af lovens
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

BEHANDLING OG VEDTAGELSE
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring.
Spildevandsplantillæg nr. 7 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..
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 forbindelse med lokalplanlægning for Nørgårdsvej øst (ST33) og planer for byggemodning af Nørgårdsvej vest (ST39), inddrages to planlagte boligområder som planlagte spildevandskloakerede områder.
Område øst (ST33) omfatter samlet set et ca. 4,3 ha stort område. Området planlægges
anvendt til boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. En del af området er i spildevandsplanen udlagt som planlagt spildevandskloakeret opland. Ved nærværende tillæg udvides oplandet til at omfatte hele det planlagte boligområde, som udlægges i lokalplanen for området.
Område vest (ST39) omfatter samlet set et ca. 2 ha stort område. Området planlægges
anvendt boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. Området er i
spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg
ændres oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område.
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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.
932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven).
o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013.
o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven).

Bekendtgørelser:
o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1448 af 11.
december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:
o

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,
VEJ nr. 11058 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen).

o

Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001.

o

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

o

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006.

Planer:
o

Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak.

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 tilsluttet spildevand til kloakkerne gennem
lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 8.

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
Områderne i dette tillæg er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse, fredning, Natura
2000 eller fortidsmindebeskyttelseslinjen. Den vestlige del er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3 om beskyttet natur, idet der her findes mose og overdrev. Overdrevet er kun beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Overdrevet må derfor gerne spildevandskloakeres (og bebygges).

4.2

KOMMUNEPLAN 2015
Område vest er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. Område øst er omfattet af et tillæg
til kommuneplan 2015 som udarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen. Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

4.3

LOKALPLAN
Område vest er omfattet af den gældende deklaration. Område øst er omfattet af en lokalplan som
er under udarbejdelse.

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 udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i
Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager udgangspunkt i. Idet områderne udlægges som spildevandskloakerede oplande giver tillægget ikke anledning til nye regnbetingede 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.
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5

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

5.1

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016

ST21RU01

ST34

ST34
ST33

Nørgårdsvej øst (ST33)
Område øst omfatter samlet set et ca. 1,2 ha stort område. Området er i spildevandsplanen udlagt
som planlagt spildevandskloakeret opland hvor regnvandet nedsives på egen grund.

I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af tillægget.

Nørgårdsvej vest (ST34)
Boligområde vest er beliggende i et 6,5 ha stort opland. Oplandet er i spildevandsplanen udlagt
som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg ændres en del af oplandet til et
planlagt spildevandskloakeret område.
9
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I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af tillægget.
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5.2

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Med nærværende tillæg ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de
afspejler den fremtidige afledningsstruktur.

ST21RU01

ST34
ST39
ST34

ST33

Oplandsplan – ændringer ved nærværende tillæg

AFLEDNING AF REGNVAND
Nørgårdsvej øst (ST33)
Opland ST33 er i spildevandsplanen udlagt som 1,2 ha planlagt spildevandskloakeret opland hvor
regnvandet nedsives på egen grund. Oplandet udvides med tillægget så det omfatter hele det udlagte boligområde, svarende til 4,3 ha. Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet.
I bilag 1 ses de nye data for det kloakopland, som berøres af tillægget.

Nørgårdsvej vest (ST39)
Oplandet er i spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende
tillæg ændres en del af oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område ST39 på 2 ha. Det separatkloakerede opland ST34 indskrænkes tilsvarende til 4,5 ha. Dermed påvirkes det regnbetingede udløb ST21RU01.
I bilag 1 ses de nye data for det kloakopland, som berøres af tillægget.

AFLEDNING AF SPILDEVAND
Fra oplandene ST33, ST34 og ST39 afledes spildevandet til Frederikshavn Renseanlæg.
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5.3

UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB
SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Nørgårdsvej øst (ST33)
Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet.

Nørgårdsvej vest (ST34 og ST39)
Området er udlagt som planlagt separatkloakeret opland ST34 på 6,5 ha med afledning til udløb
ST21RU01 til Rugholm Å.
I bilag 2 ses data for det kloakopland, som berøres af tillægget.

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i områderne.

Nørgårdsvej øst (ST33)
Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet.

Nørgårdsvej vest (ST34 og ST39)
Området som er udlagt som planlagt separatkloakeret opland indskrænkes ved tillægget fra 6,5 ha
til 4,5 ha, idet 2 ha i stedet udlægges som spildevandskloakeret opland uden regnvandsafledning.
De udledte stofmængder fra det berørte kloakopland ST34 på Nørgårdsvej i hhv. Spildevandsplan
2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i bilag 2. Af bilaget fremgår at stofmængderne reduceres som følge af tillægget, pga. reduktionen i regnvandsmængden til recipienten, som følge af indskrænkningen i oplandsarealet.
Den årlige reduktion i udledte stofmængder fra regnvandsudløbet ST21RU01 er beregnet til:
BOD = 7 kg/år
Total N = 2 kg/år
Total P = 0,6 kg/år
Der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 7,5%. Spildevandskloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten.

12

Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

5.4

PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
Nørgårdsvej øst
Ved en kommende udnyttelse af arealet til boligområde, skal der etableres nye spildevandstekniske anlæg. Der er ikke aktuelle planer for udførelsen.

Nørgårdsvej vest
Ved en kommende udnyttelse af arealet til boligområde, skal der etableres nye spildevandstekniske anlæg. Byggemodningen forventes udført i 2016. Anlægget omfatter spildevandsledninger og
brønde i de interne veje, samt en spildevandspumpestation placeret lokalt i boligområdet.

6

AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
NØRGÅRDSVEJ ØST OG VEST
Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer.
I nærværende projekt vil der dog blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de private arealer.
Ved etablering af nye pumpestationer tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig arealerne, hvor anlæggene placeres.
Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe at disse rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn
Forsyning A/S.
Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de
nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne og arealerne via ekspropriation.
Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere,
når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 8.
Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov
nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5.
Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., § 49,
stk. 4.
Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer m.v., pålægges servitutter samt ske
erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v.
Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgende forhold for den berørte ejendom:
• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte.
• Adgangsforhold.
• Ulemper, retablering, erstatning.

I bilag 3 fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved tillægget.
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7

ØKONOMI OG TIDSPLAN
Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan.

Nørgårdsvej øst
Der er ikke aktuelle planer for udførelsen.

Nørgårdsvej vest
Etablering af nyt spildevandssystem og pumpestation - udføres år 2016.
Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private
lodsejere afholder udgifterne til de private kloaksystemer.
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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.
Nørgårdsvej (Plan-Før)
Delopland

Areal

Befæst.
grad

Kloaksys

(ha)
ST33
ST34

1,2
6,5

0,30
0,30

Spv.
Separat

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
37
196

1.871
9.786

0
0

0
0

Udløb

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
5
5

94
489

(PE)
37
196

Bemærkning

(m3/år)
1.965
10.275

ST21RU01

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.
Nørdårdsvej (Plan – efter)
Delopland

Areal

Befæst.
grad

Kloaksys

(ha)
ST33
ST34
ST39

4,3
4,5
2,0

0,30
0,30
0,30

Spv.
Separat
Spv.

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
128
135
61

6.383
6.731
3.042

0
0
0

0
0
0

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg.

Udløb

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
5
5
5

319
337
152

(PE)
128
135
61

(m3/år)
6.702
7.068
3.194

ST21RU01

Bemærkning
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BILAG 2: Udløbsskemaer
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.
Rugholm å (Plan-Før)
Udløb
ST21RU01
.

Type
SR

Udløbsdata
Rensning
B

Bassin

Status

Deloplande

(m3)
1.300

S+P

ST14,ST21
ST34

Oplandsdata
Areal
Red.
areal
(ha)
(ha)
25,9
6,3

Qa

Qt+i

(l/s)
0

(l/s)
0

Overløb
1/år
0

Vandmængde
(m3/år)
31.024

Afløbsdata
BOD
Total-N
(kg/år)
93

(kg/år)
22

Total-P
(kg/år)
7,8

Nærværende spildevandsplantillæg
Rugholm å (Plan-Efter)
Udløbsdata
Udløb
Type Rensning
ST21RU01

SR

B

Bassin

Status

Deloplande

(m3)
1.300

S+P

ST14,ST21
ST34

Oplandsdata
Areal
Red.
areal
(ha)
(ha)
23,9
5,8

Qa

Qt+i

(l/s)
0

(l/s)
0

Overløb
1/år
0

Vandmængde
(m3/år)
28.629

Afløbsdata
BOD
Total-N
(kg/år)
86

(kg/år)
20

Total-P
(kg/år)
7,2

Reduktion af de udledte stofmængder ved projektets gennemførelse, ved reduceret regnvandsmængde til recipient.
Parameter
BOD5 (Kg/År)
Total-N (Kg/År)
Total-P (Kg/År)

Før
93
22
7,8

Efter
86
20
7,2

Reduktion
7
2
0,6

Procentvis reduktion
7,5
9,1
7,7

Relateret document 4/5

Dokument Navn:

Bilag 3 Berørte matrikler.pdf

Dokument Titel:

Bilag 3 Berørte matrikler

Dokument ID:

525231

BILAG 3: Berørte matrikler
Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de
spildevandstekniske anlæg på Nørgårdsvej, som er beskrevet i tillæg 7 til Spildevandsplan 20122016.
Matrikler, der kan blive pålagt en servitut om offentligt kloakanlæg:
Ejerlav
Strandby By, Elling
Strandby By, Elling

Matrikel nr.
Del 1 af 9aø
8a
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Dokument Navn:

151211 Miljøscreeningsskema
- Nørgårdsvej i Strandby.pdf

Dokument Titel:

151211 Miljøscreeningsskema
- Nørgårdsvej i Strandby

Dokument ID:

1131788

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:
Tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 – Indarbejdelse af
planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra 11. december 2015
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
CAKR
PLAN:
LALY
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene i 2 mindre planlagte (ved lokalplan og deklaration)
boligområder Nørgårdsvej øst (4,3 ha), hvor dette tillæg
omfatter udvidelse af det spildevandskloakerede område til
at omfatte hele det planlagte boligområde og Nørgårdsvej
vest (2 ha), hvor tillægget ændrer området fra nuværende
seperatkloakeret til spildevandskloakeret område. Ændringen af afledningsprincipperne vurderes, at medføre anlægsarbejder i byzoner og således omfattet af lovens bilag
4 nr. 10,b, men vurderes, at være omfattet af lovens §3, stk.
2, idet tillægget fastlægger anvendelsen af mindre områder
på lokalt plan og samtidig indeholder mindre ændringer i
sådanne planer eller programmer, hvorefter der kun skal
gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette vil blive
vurderet via denne miljøscreening.

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

(NATUR)

Nej. Der er mere en 1 km til nærmeste Natura 2000 område
(Strandby Enge).

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.
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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


Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen påvirkning



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

0

NATUR

Ingen registreringer i nærheden



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

0

NATUR

Ingen påvirkning



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

0

NATUR

Der er registreret beskyttet mose og overdrev i
det vestlige område, men ændringen fra separatkloakering til spildevandskloakering vurderes ikke at medføre en ændring af de beskyttede områder.

0

NATUR

Ingen påvirkning




Bygge- og beskyttelseslinjer



Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen påvirkning



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

0

NATUR

Ingen påvirkning



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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

MILJØ

Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte afledning af spildevand og overfladevand.

 Trafik

0

VEJ

Ingen påvirkning i forhold til gamle byudviklingsplaner i 1977.

 Tilgængelighed (handicappede)

+1

VEJ

Bedre tilgængelighed pga. byudvikling.

 Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ingen påvirkning

 Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Ingen påvirkning

 Byernes funktion og bymiljø herunder 0
bynatur

PLAN

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene til spildevandskloakeret i 2
mindre planlagte boligområder og vil hovedsageligt medføre ledningsanlæg under terræn og
indenfor eks. vejanlæg og vurderes ikke at
påvirke Strandby bys funktion, herunder serviceniveau, bymiljø eller bynatur.

 Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

Miljøscreening af planforslag - side 2

eller for ulykker og emissioner
MILJØ

Påvirkning

Indvirkning

Myndighed

Vurderes ikke at være tilfældet.

Bemærkninger

Eventuel

0

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

 Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale

 Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Ingen påvirkning

 Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

En del af matr.nr.9aø er kortlagt på vidensniveau 2 jf. Lov om forurenet jord. Reglerne om
jordflytning skal følges.

 Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Den planlagte kloakering af området vurderes
ikke at udgøre risiko for jordforurening.

 Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

En del af matr.nr.9aø er kortlagt på vidensniveau 2 jf. Lov om forurenet jord. Reglerne om
jordflytning skal følges.

 Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

 Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området.

 Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Overfladevandet forventes at kunne afledes
lokalt.

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

0

MILJØ

Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i
negativ retning.

 Nedsivning

0

MILJØ

Overfladevandet forventes at kunne afledes
lokalt.

 Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ikke ændringer i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet. Området er
beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser.

0

MILJØ

I forhold til den nuværende anvendelse vil
mængden af spildevand blive forøget. Det
vurderes at være kapacitet til at transportere
og behandle den øgede spildevandsmængde.

 Udledning til luften

0

MILJØ

Ingen ændringer

 Luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer

 Ændring i Luftkvalitet, herunder
udledning, luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer

 Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Ingen ændringer

Emne
3. Jordbund

4. Vand
4.1 Overfladevand

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
 Ændring i spildevand

5. Luft
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6. Klimatiske faktorer
 Udledning af drivhusgasser eller
andre stoffer, der påvirker klima,
temperatur?
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0

MILJØ

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

Myndighed

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

0

PLAN

Bemærkninger

7. Materielle goder
 Materielle goder (af almennyttig
karakter)

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene til spildevandskloakeret i 2
mindre planlagte boligområder og vurderes
ikke at påvirke de materielle goder.

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

0

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

PLAN

Området omfatter allerede planlagte/deklarerede boligområder og tillægget påvirker derfor ikke arealanvendelse i det åbne
land.

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

 Fredede områder

0

NATUR

Ingen påvirkning

 Rumlig oplevelse

0

PLAN

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene fra seperatkloakeret til spildevandskloakeret og vil hovedsageligt medføre ledningsanlæg under terræn og indenfor
eks. vejanlæg og vurderes ikke at påvirke den
rumlige oplevelse.

0

PLAN

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene fra seperatkloakeret til spildevandskloakeret og vil hovedsageligt medføre
ledningsanlæg under terræn og indenfor eks.
vejanlæg og vurderes som udgangspunkt ikke
at påvirke kulturhistoriske helheder, -spor eller
enkeltelementer. Der er i planområdet Nør-

PLAN

Området er planlagt (via lokalplan og deklaration) boligområder og tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene til spildevandskloakeret og vil hovedsageligt medføre ledningsanlæg under terræn og indenfor
eks. vejanlæg og vurderes ikke at påvirke den i
planlægningen fastlagte arealanvendelse.

9. Kulturarv
 Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer
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gårdsvej øst registreret et ikke fredet fund,
men derudover er der ikke registreret kulturhistoriske fund i planområdet. Såfremt der under
anlægsarbejdet træffes spor af fortidsminder
skal arbejdet standses og fundet anmeldes til
kulturstyrelsn, jf. museumsloven.
 Fortidsminder

0

NATUR

Ingen påvirkning

 Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen påvirkning

 Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen påvirkning

 Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene fra seperatkloakeret til spildevandskloakeret og vil hovedsageligt medføre
ledningsanlæg under terræn og indenfor eks.
vejanlæg og vurderes derfor som udgangspunkt ikke at påvirke anlæg over terræn, herunder bygningsanlæg/bygningsmiljøer.

 Arkæologiske spor

0

PLAN

Der er i planområdet Nørgårdsvej øst registreret et ikke fredet fund, men derudover er der
ikke registeret arkæologiske spor/fund indenfor
planområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor af fortidsminder skal arbejdet
standses og fundet anmeldes til kulturstyrelsen, jf. museumsloven.

 Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene fra seperatkloakeret til spildevandskloakeret og vil hovedsageligt medføre
ledningsanlæg under terræn og indenfor eks.
vejanlæg og vurderes derfor som udgangspunkt ikke at påvirke anlæg over terræn, herunder bygningsanlæg eller mindesmærker.

 Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Der er indenfor planområdet iht. kommuneplanen ikke udpeget særlige bevaringsværdige
landskaber. Tillægget omfatter ændring/udvidelse af afledningsforholdene fra
seperatkloakeret til spildevandskloakeret og vil
hovedsageligt medføre ledningsanlæg under
terræn og indenfor eks. vejanlæg og vurderes
derfor ikke at berøre landskabet.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle
af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive
påvirket af planforslaget og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
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Miljørapport til forslag til Lokalplan SKA.S.09.01.01 og Kommuneplantillæg 15.20 ƔForord

Læsevejledning
Jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres
en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt.
Denne miljøvurdering er udarbejdet på baggrund af forslag til lokalplan
nr. SKA.S.09.01.01, samt kommuneplantillæg nr. 15.20 for et område Hjorts
Hotel og Kokholms Hotel ved Kandestederne.
Et ikke-teknisk resumé giver i korte træk et referat af rapporten, som kan
læses særskilt, men som ikke medtager alle detaljer.
Inden selve miljøvurderingen er der en gennemgang af hovedtrækkene i
planerne samt redegørelse for eksisterende forhold, herunder gældende
lovgivning og planlægning samt relevante miljømål.
Miljøvurderingen omfatter en afgrænsning, dvs. en beskrivelse af hvilke emner der vurderes (scoopingen fremgår af bilag 1), en vurdering af
påvirkningen, forslag til afbødende foranstaltninger og overvågningsprogram.
Til slut er der en vurdering af 0-alternativet, dvs. konsekvenserne, hvis
planerne ikke gennemføres, samt en beskrivelse af anvendte data og
manglende viden.
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Indledning
Frederikshavn Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for
området omkring Kandestederne. Planlægningen omfatter forslag til lokalplan nr. SKA.S.09.01.01 og kommuneplantillæg nr. 15.20 til Frederikshavn Kommuneplan 2015. Planlægningen skal give mulighed for områdets anvendelse til dels hotelformål og dels sommerhuse. Således gives
der mulighed for at samle hoteldriften på Hjorts Hotel samt udstykning til
sommerhusformål.
Planerne er omfattet af §3 stk. 1, nr. 1, jf. bilag 4, punkt 12c ”Feriebyer og
hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde” i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lbk nr. 939 af 3. juli
2013).
Planerne er ligeledes omfattet af §3 stk. 2, hvorefter der for planer, der
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller kun indeholder mindre ændringer, alene skal gennemføres en miljøvurdering, hvis
de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen
har derfor gennemført en screening for at vurdere påvirkning på miljøet,
og har på den baggrund vurderet, at planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal udarbejdes en Miljørapport.
Miljørapporten er udarbejdet i henhold til lovens §7 og indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som planernes gennemførelse vil medføre, samt 0-alternativet.
Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplanforslag bliver her udarbejdet som ét samlet dokument, der dækker begge planer, da kommuneplantillægget ikke fastlægger rammer for andre nye aktiviteter end de, der
mOEFTJMPLBMQMBOGPSTMBHFU

Baggrund
Eksisterende planlægning
Størstedelen af området er allerede i dag planlagt til hotel og sommerhusbebyggelse. Ifølge de eksisterende lokalplaner nr. 80-S.31 og 44-S.27
kan der indenfor planområdet etableres hotelvirksomhed med tilknyttede
hotellejligheder samt sommerhuse.
Med lokalplanen foreslås hoteldriften nedlagt på Kokholms hotel og samlet omkring Hjorts hotel. Derudover gives der mulighed for udstykning af
19 sommerhuse.
Planernes formål
Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til dels hotelformål og dels sommerhuse og ferieværelser.
Forandringer af de eksisterende hoteller skal ske i overensstemmelse med
bygningernes oprindelige arkitektur, farver og materialer. Derudover skal
lokalplanen sikre, at de omkringliggende sommerhusområders karakter
og særpræg videreføres i det nye område.

7

Luftfoto optaget 2014 med angivelse af lokalplanområdet. Målforhold 1:6.000.
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Ikke teknisk resumé
Ifølge Miljøvurderingsloven skal en Miljørapport indeholde et ikke teknisk
resumé af planen, således at det er muligt at forstå planernes væsentligste miljøpåvirkninger og vurderinger, uden at behøve at læse alle detaljer.
Dermed indeholder det følgende afsnit de væsentligste vurderinger fra
hvert kapitel i Miljørapporten.

Beskrivelse af planerne
Størstedelen af området er allerede i dag planlagt til hotel og sommerhusbebyggelse. Ifølge de eksisterende lokalplaner nr. 80-S.31 og 44-S.27
kan der indenfor planområdet etableres hotelvirksomhed med tilknyttede
hotellejligheder samt sommerhuse.
Med planerne foreslås hoteldriften nedlagt på Kokholms hotel og samlet
omkring Hjorts hotel. Derudover gives der mulighed for en sommerhusudstykning på 19 parceller.
Forandringer af de eksisterende hoteller skal ske i overensstemmelse med
bygningernes oprindelige arkitektur, farver og materialer. Derudover skal
planerne sikre, at de omkringliggende sommerhusområders karakter og
særpræg videreføres i det nye område.
Lokalplanen er opdelt i 4 delområder.
Delområde A udlægges til hotelformål og omfatter Hjorts Hotel med parkeringsareal og mulighed for udbygning med hotellejligheder. På Hjorts
hotel gives der mulighed for etablering af 300 sengepladser.

Illustration af lokalplanens delområder.

Delområde B omfatter Kokholms Hotel. Delområdet udlægges til sommerhusformål, men med mulighed for at bibeholde Kokholms Hotel med ferieværelser, f.eks. benyttet af en feriefond.
Delområde C udlægges til sommerhusformål og omfatter næsten resten af
lokalplanområdet inklusiv eksisterende sommerhuse mellem Hjorts Hotel
og Slettevej.
Delområde D udlægges til rekreativt område og offentlig adgang til Stranden (Klitten).

Eksisterende forhold
Planområdet ligger indenfor sommerhusområdet, efter planernes vedtagelse vil arealet fortsat ligge i sommerhusområde.
Indenfor planområdet ligger, udover de 2 hoteller, 3 sommerhuse øst for
Hjorts Hotel; Kandebakkevej 5, 7 og 13. Kandebakkevej 7 og 13/15 er udpeget som bevaringsværdige. Øvrige arealer er åbne områder, den nordvestlige del dog med en del selvsået krat og beplantning. Nogle af arealerne
er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og registreret som ”hede” og
”overdrev”. Se mere i afsnittet ”Naturbeskyttelse”.
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Ca. 70 m. fra planområdet ligger Natura-2000 områderne ”Skagens gren
og Skagerrak” samt ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”. Tilgrænsende områder
er omfattet af en række fredninger (bl.a. Råbjerg Mile).
De omkringliggende bebyggede områder består primært af sommerhusbebyggelser. Området ved Slettevej består af varierede sommerhuse med
højt saddeltag. Sommerhusene ved Vesterhvarre er placeret lavt i det kuperede klitlandskab hvorimod sommerhusene ved Katbakken ligger højere i landskabet. Sommerhusene ved Vesterhvarre og Katbakken er etableret med græstag, mørke farver og lav bebyggelse.

Miljøvurdering
Vurdering Natur
Dele af lokalplanens areal er registreret som hede og overdrev efter naUVSCFTLZUUFMTFTMPWFOT f  KG mHVS T  %B EFS FS UBMF PN FLTJTUFSFOEF
sommerhusområde udlagt før 1992 gælder beskyttelsen jf. § 1 i ”Bekendtgørelse om registrering af beskyttet natur” kun for tilstandsændringer til
landbrugsformål.
En del af arealerne fremstår som åbne hede- og klitlandskaber, men der
er, særlig i den nordvestlige del, en del selvsåede træer, krat og buske.
Det vurderes, at naturen vil blive påvirket af den ny bebyggelse. Påvirkningen vil være størst på selve det areal, hvor der opføres bebyggelse, terrasser mv. Her vil vegetationen langt overvejende blive fjernet.
Samlet forventes hedearealet reduceret med 1.200 m2 og overdrevsarealet
med 1.800 m2. Ifølge lokalplanen skal overjorden genanvendes på sandmilerne til nedsivning.
Risikoen for området og de ubebyggede friarealer, vil være at der plantes
træer og buske, særlig af de invasive arter. Desuden kan det være en risiko
hvis der tilføres næringsstoffer, næringsholdig muldjord eller jord med en
frøpulje, der er fremmed for området.
Afværgeforanstaltninger
Det skal sikres, via lokalplanens bestemmelser
- at anlæg, befæstede områder, terrasser mv. koncentreres således at
arealet minimeres
- at der ikke plantes træer og buske, særlig invasive arter eller jord med
en frøpulje, der er fremmed for området
- at der ikke tilføres næringsholdig muldjord
Overvågning
Frederikhavns Kommune er myndighed iht. Planloven og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Derudover vurderes der ikke at være behov for overvågning.
Vurdering Landskab
Der opføres ny bebyggelse, der vil påvirke landskabet og det eksisterende
bebyggede miljø i området. Lokalplanen giver dog alene mulighed for udvidelser af hotelkapacitet og etablering af sommerhuse indenfor områder,
der allerede er udlagt til sommerhusområde.
10
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Der er sket en justering af placeringen af de nye sommerhuse i forhold til
debatoplægget. Således etableres de nye sommerhuse i tilknytning til de
eksisterende sommerhuse mod syd ved Vesterhvarre. Med placeringen er
der taget hensyn til udsigt/indsigtslinjer over engarealet., se illustration
s. 33.
Et væsentligt emne i vurdering af landskabet, særlig når der er tale om
områder indenfor kystnærhedszonen, er offentlighedens muligheder for
at fornemme og nyde de landskabelige værdier. Etablering af de nye sommerhuse vil ikke påvirke landskabet set fra stranden eller den offentlige
sti ”Klitten”. Den vil være synlig set fra Råbjerg Mile, Nordtrail vandreruten og fra Katbakken og Vesterhvarre. De vigtigste kiler, der i lokalplanen
skal friholdes for bebyggelse er derfor markeret på illustration på s. 33.
Afværgeforanstaltninger
Det skal sikres, via lokalplanens bestemmelser
- at sommerhusbebyggelsen indpasses i landskabet
- at der friholdes væsentlige udsigtslinjer fra de områder, hvor der færdes mange mennesker
- at der friholdes væsentlige indsigtslinjer til de markante hoteller (Hjorts
og Kokholms Hotel)
- at beplantning ikke slører klitlandskabets terræn
Overvågning
Frederikhavns Kommune er myndighed og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Derudover vurderes der ikke at være behov for overvågning.
Vurdering Spildevand
Ifølge Frederikshavn Spildevandsplan 2012-2016 skal området forsynes
med individuel spildevandsanlæg med nedsivning.
Grundvandsstanden i området er målt til mellem 1,5 m. og 2,0 m. under
terræn. Det vurderes, at det bliver nødvendigt at etablere nedsivningsanlæggene med sandmiler på nogle af de lavereliggende parceller. Højden
på sandmilerne kan blive op til 1-1,5 m.
Til sommerhusene skal der som minimum etableres 30 m. ledninger til
nedsivning. Det vurderes at med de planlagte grundstørrelser vil dette
ikke være et problem.
Til hotellet skal der etableres nedsivningsanlæg/sandmiler på et areal på
ca. 2.700 m2. Der vil være tilstrækkelig areal på området nordøst for Hjorts
Hotel og hotellets parkeringsanlæg.
Det vurderes, at det er muligt at etablere nedsivning i området. Etablering
af eventuelle sandmiler vil dog påvirke områdets visuelle fremtræden.
Afværgeforanstaltninger
Sandmiler skal jf. afsnittet ”Natur” og ”Landskab” etableres med naturlige skråninger og med genanvendelse af overjord.
Overvågning
Frederikshavn kommune er myndighed og skal give tilladelse til etablering af anlæggene. Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning.
11
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Alternativer
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planerne ikke gennemføres - dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige udvikling sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende planlægning.
Hvis planerne ikke realiseres vil området, herunder naturen, og landskabet ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Hotellejlighederne vil kunne opføres med en højde på 5,5 m. i stedet for
lokalplanens 8,5 m.
Hoteldriften vil fortsat være delt i 2 mindre enheder, med risiko for lukning, da det er svært at gøre driften rentabel.
Der vil ikke blive mulighed for etablering af yderligere overnatningsfaciliteter eller sommerhuse og dermed understøtte Frederikshavn Kommunes strategi om udnyttelse af de eksisterende udlagte sommerhusområde.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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Luftfoto optaget 2014 med angivelse af lokalplanområdet. Målforhold 1:6.000.
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Planerne og eksisterende forhold
Lokalplanforslag nr. SKA.S.09.01.01 og kommuneplantillæg nr. 15.20 til
Frederikshavn Kommuneplan 2015 for ”Sommerhusområde ved Kandestederne til sommerhusformål og hoteldrift”.

Formål og baggrund
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af anmodning fra 2 grundejere,
besluttet at igangsætte en planproces for området omkring Hjorts Hotel og
Kokholms Hotel ved Kandestederne.
Størstedelen af området er allerede i dag planlagt til hotel og sommerhusbebyggelse. Ifølge de eksisterende lokalplaner nr. 80-S.31 og 44-S.27 kan
der indenfor planområdet etableres hotelvirksomhed med tilknyttede hotellejligheder samt sommerhuse.
Med planerne foreslås hoteldriften nedlagt på Kokholms hotel og samlet
omkring Hjorts hotel. Derudover gives der mulighed for en sommerhusudstykning på 19 parceller.

Hovedindhold
Forandringer af de eksisterende hoteller skal ske i overensstemmelse med
bygningernes oprindelige arkitektur, farver og materialer. Derudover skal
planerne sikre, at de omkringliggende sommerhusområders karakter og
særpræg videreføres i det nye område.
Lokalplanen er opdelt i 4 delområder.
Delområde A udlægges til hotelformål og omfatter Hjorts Hotel med parkeringsareal og mulighed for udbygning med hotellejligheder. På Hjorts
hotel gives der mulighed for etablering af 300 sengepladser.

Illustration af lokalplanens delområder.

Der er fastlagt byggefelter indenfor hvilke der kan etableres ny bebyggelse. Rummeligheden til ny bebyggelse er en videreførsel af bestemmelserne i den eksisterende lokalplan.
Ny bebyggelse indenfor området kan opføres i 2 etager med en max. højde
på 8,5 m. Ny bebyggelse skal etableres som de eksisterende med rød tegltag og gule/hvide facader.
Delområde B omfatter Kokholms Hotel. Delområdet udlægges til sommerhusformål, men med mulighed for at bibeholde Kokholms Hotel med ferieværelser, f.eks. benyttet af en feriefond.
Der gives med lokalplanen alene mulighed for mindre bygningsudvidelser,
der skal opføres med materialer og farver som det eksisterende byggeri.
Delområde C udlægges til sommerhusformål og omfatter næsten resten af
lokalplanområdet inklusiv eksisterende sommerhuse mellem Hjorts Hotel
og Slettevej.
Der er fastsat en række bestemmelser der sikrer at området fremstår som
et traditionelt dansk sommerhusområde. Det skal ligeledes sikres at områdets friarealer fastholdes som naturområder.
Delområde D udlægges til rekreativt område og offentlig adgang til Stran15
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den (Klitten). Delområdet er på ca. 0,9 ha. og er medtaget, fordi arealet
er med i den eksisterende lokalplan. Bestemmelserne i den eksisterende
lokalplan videreføres, dvs. at området sikres som ubebygget naturareal
med offentlig adgang.

Eksisterende forhold
Planområdet ligger indenfor sommerhusområdet, efter planernes vedtagelse vil arealet fortsat ligge i sommerhusområde.
Indenfor planområdet ligger, udover de 2 hoteller, 3 sommerhuse øst for
Hjorts Hotel; Kandebakkevej 5, 7 og 13. Kandebakkevej 7 og 13/15 er udpeget som bevaringsværdige. Øvrige arealer er åbne områder, den nordvestlige del dog med en del selvsået krat og beplantning. Nogle af arealerne
er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og registreret som ”hede” og
”overdrev”. Se mere i afsnittet ”Naturbeskyttelse”.
Delområde D, der omfatter stien ”Klitten”, er omfattet af en fredning, der
sikrer offentlighedens adgang til stien.

Omkringliggende områder
Ca. 70 m. fra planområdet ligger Natura-2000 områderne ”Skagens gren
og Skagerrak” samt ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”. Begge områder er udpeget som habitatområde og ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede” desuden som
fuglebeskyttelsesområde. Resumé af de aktuelle Natura2000-planer er
vedlagt som bilag.
Tilgrænsende områder er omfattet af en række fredninger (bl.a. Råbjerg
Mile). Se kort herunder. En nærmere beskrivelse af det omkringliggende
klitlandskab kan ses i afsnittet ”Landskab”.

Oversigtskort med angivelse af
nærliggende Natura2000-områder og fredninger.
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De omkringliggende bebyggede områder består primært af sommerhusbebyggelser. Se foto herunder. Området ved Slettevej består af varierede sommerhuse med højt saddeltag. Sommerhusene ved Vesterhvarre er
placeret lavt i det kuperede klitlandskab hvorimod sommerhusene ved
Katbakken ligger højere i landskabet. Sommerhusene ved Vesterhvarre og
Katbakken er etableret med græstag, mørke farver og lav bebyggelse.

Sommerhuse ved Slettevej. Billedet
er taget fra Nordtrailstien syd for
planområdet.

Sommerhuse ved Vesterhvarre.
Billedet er taget fra Katbakken
midt i planområdet.

Sommerhuse ved Katbakken. Billedet er taget således at man ser
sommerhusene fra øst (fra planområdet).
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Lovgivning
Følgende lovgivning har relevans for hele eller dele af planområdet. Der
er alene medtaget de regler, hvor lovgivningens formål, hensyn eller dens
bestemmelser vil have betydning for vurderingerne af de emner, der i
scoopingen er vurderet til være væsentlige (se bilag 1).
Habitat-bekendtgørelsen
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:
- at planen skader Natura 2000 områder,
- at yngle- og rasteområder for de dyrearter samt de plantearter, der er
optaget i Habitatdirektivet bilag IV kan blive beskadiget eller ødelagt (EU
direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde
dyr og planter)
Natura 2000 områder
Natura 2000 områder er fællesbetegnelsen for tre internationale naturbeskyttelsesområder. Natura 2000 omfatter: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. Natura 2000 områderne
er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske
dyr, fugle, planter og naturtyper.
Nærmeste Natura2000 områder, er områderne ”Skagens gren og Skagerrak” samt ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”. Begge områder er udpeget som
habitatområde og ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede” desuden som fuglebeskyttelsesområde. Resumé af de aktuelle Natura2000-planer er vedlagt
som bilag.
Afstanden til Natura2000 områderne er ca. 70 m., hvor det nærmeste er
”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”. Se kort s. 16.
Ifølge Natura2000-planerne for både ”Skagens gren og Skagerrak” og ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede” er truslen for de naturtyper, som områderne er
udpeget for at beskytte, påvirkningen fra atmosfærisk kvælstofdeponering. Flere steder er der problemer med tilgroning med vedplanter, høje
urter og græsser, især bølget bunke pga. den høje belastning med luftbåren kvælstof og manglende pleje, ligesom invasive arter og problemarter
FSFOUSVTTFMGPSOBUVSWSEJFSOFnFSFTUFEFSJPNS«EFU4QFDJFMUPNS«EFUT
næringsfattige søer er truet af næringsstofbelastning.
Realisering af planforslagene vil ikke betyde en forøgelse af atmosfærisk
kvælstof. Det vurderes at den mulige påvirkning af Natura 2000 områderne ikke er væsentligt, da realisering af planen ikke får betydning for områderne udpegningsgrundlag (beskyttelse af en række arter og naturtyper)
eller det beskrevne trusselsbillede.
Bilag IV arter
Jf. ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” (udgivet 2007 Danmarks Miljøundersøgelser) er området mulig levested for Bilag IV arUFSOF PEEFS  NBSLmSCFO  MHGS  TQJETTOVEFU GS PH TUSBOEUVETF *GMHF
Danmarks Naturdatabase er der ikke registreret fund af fredede eller truede planter eller dyr, eller Bilag IV arter indenfor eller tæt på området.
0NS«EFUWVSEFSFTEPHBULVOOFWSFNVMJHUMFWFTUFEGPSNBSLmSCFO EFS
PGUFmOEFTQ««COF WBSNF TPMSJHFMPLBMJUFUFSTPNIFEFS PWFSESFW TUSBOE
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FOHF LZTUTLSOUFSPHTBOEFEFCBLLFPNS«EFS5SVTMFONPENBSLmSCFOFS
CMBBOMHTBSCFKEFS EFSTLBEFSNBSLmSCFOFUTZOHMFPHSBTUFPNS«EFS
Det er vurderet, at området kan være yngle- og rasteområde for markfírben. Men det vurderes, at realiseringen af lokalplanen ikke vil være en
USVTTFMNPENBSLmSCFO JEFUEFSBMFOFFUBCMFSFTTQSFEUCFCZHHFMTF
Det vurderes, at området ikke er leve- eller fourageringsområde for øvrige Bilag IV arter.
Naturbeskyttelse
Dele af planernes areal er udpeget som hede og overdrev efter naturbeTLZUUFMTFTMPWFOTf KGmHVST%BEFSFSUBMFPNFLTJTUFSFOEFTPNNFShusområde udlagt før 1992 gælder beskyttelsen jf. § 1 i ”Bekendtgørelse
om registrering af beskyttet natur” kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.
Spildevandsbekendtgørelsen
Nedsivningsanlæg skal etableres iht. til spildevandsbekendtgørelsen (BEK
nr 46 af 12/01/2016) kap. 14 og 15, herunder at ”bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst 1 meter og så vidt det er teknisk muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand”. Dette betyder, at nedsivningsanlæg
på nogle af områdets parceller med stor sansynlighed skal etableres med
sandmiler.

Planforhold
Planernes forbindelse til andre planer
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1 stk.a, skal
miljørapporten indeholde en beskrivelse af planens forbindelser med andre relevante planer for at afdække, hvorvidt der kan være synergi eller
kumulative effekter planerne imellem.
Den aktuelle planlægning forudsætter ikke yderligere eller supplerende
planer. Relevante planer i det konkrete tilfælde er derfor den eksisterende
MPLBMQMBOGPSPNS«EFU EFSBnZTFT TBNULPNNVOFQMBOFOTSFUOJOHTMJOKFS
og hovedstruktur, se herunder.
Eksisterende planer
Følgende planer gælder for hele eller dele af planområdet. Der er primært medtaget de planer og retningslinjer hvor formål, hensyn eller dens
bestemmelser kan have betydning for vurderingerne af de emner der i
scoopingen (se bilag 1), er vurderet til være væsentlige, dvs. der er ikke
tale om en udtømmende liste.
Kystnærhedszonen
Hele planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Der gælder særlige
bestemmelser for planlægning indenfor kystnærhedszonen, bl.a. at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferie-/fritidsformål.
Planerne giver alene mulighed for udvidelser af hotelkapacitet og etablering af sommerhuse indenfor områder, der allerede er udlagt til sommerhusområde.
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Jf. screeningen i henhold til Miljøvurderingsloven kan påvirkningen af
kystlandskabet være væsentlig og skal vurderes nærmere. Se mere i Miljøvurderingen afsnit ”Landskab”.
Ferie- og oplevelsescentre, kommuneplanens retningslinje 7
Eksisterende hoteller, der ligger tæt på kysten, har ofte en beliggenhed,
der er eftertragtet af turister. For at opretholde muligheden for at have
velbeliggende overnatningsmuligheder tæt på kysten bør nedlæggelse af
hotelpligt i disse områder undgås.
Med planerne gives der mulighed for at ophæve hotelpligten på Kokholms
Hotel og samle kapaciteten på Hjorts Hotel. Den samlede overnatningskapacitet ændres ikke (300 sengepladser) i forhold til tidligere planlægning,
men kapaciteten samles for at gøre hoteldriften rentabel. Samling af kapaciteten vil derfor sikre, at der fortsat kan være overnatningsmuligheder i området.
Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinje om ferie- og oplevelsescentre.
Landskab, retningslinje 15 og skovrejsning, retningslinje 18
Udover hensyn knyttet til bestemmelserne om kystnærhedszonen er retningslinjer vedr. geologiske beskyttelsesområder og skovrejsning, samt lys
i landskabet, relevante.
Hele området er udpeget som geologisk beskyttelsesområde og ”skovrejsning uønsket”.
De geologiske beskyttelsesområder skal så vidt muligt friholdes for større byggeri og tekniske anlæg, medmindre de kan indpasses i landskabet
uden at sløre de geologiske dannelser, der er grundlag for udpegningen.
De geologiske beskyttelsesområder skal desuden friholdes for skovtilplantning eller andet, der slører eller ødelægger mulighederne for at opleve den geologiske dannelse.
For at kunne opleve en naturlig og upåvirket nattehimmel udenfor byerne
skal det undgås, at lys fra kraftige lyskilder som for eksempel dominerende lysreklamer, lysende vartegn og projektører etableres i det åbne land.
Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser, der skal sikre at ny bebyggelses indpasses i landskabet samt bestemmelser om terrænregulering
mv. Derudover er der bestemmelser om skiltning, herunder belysning, der
sikrer at der ikke sker en negativ påvirkning af det åbne landskab.
Der er nærmere redegjort for påvirkningen af landskabet i Miljøvurderingen afsnit ”Landskab”.
Økologiske forbindelser, retningslinje 17.4
Området er udpeget som økologisk forbindelse ifølge Frederikshavn kommuneplan 2015. Denne udpegning dækker store dele af ”toppen af Danmark”.
De økologiske forbindelser er udpegede for at sikre, at plante- og dyrearter har mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et andet naturområde, samt for at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for
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de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Inden for områderne kan
der opføres byggeri mv. i det omfang, det ikke hindrer spredningen af dyr
og planter.
Området er omgivet af eksisterende sommerhuse og en del anvendes allerede til hotel i dag. Det vurderes, at etablering af en spredt sommerhusbebyggelse, hvor det i lokalplanen sikres at friarealer fastholdes som naturgrunde, ikke vil betyde en væsentlig negativ påvirkning af spredningsmuligheden for dyr eller planter.
Der er nærmere redegjort for påvirkningen af naturen i Miljøvurderingen
afsnit ”Natur”.
Sommerhusområder, retningslinje 20
For at sikre, at sommerhusområderne fortsat kan udgøre rekreative områder nær kysten, skal eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen fastholdes. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.
Eksisterende lokalplaner
Følgende eksisterende planer gælder for dele af området:
• Lokalplan 80-S.31, Område til Hotel- og Sommerhusbebyggelse i Kandestederne, Skagen
• Lokalplan 44-S.27, Område til Hotelbebyggelse i Kandestederne
• Byplanvedtægt nr. 1, Kandestederne m.m.
En række af de eksisterende lokalplaners bestemmelser om bebyggelsens
omfang og placering, udseende mv. videreføres i den nye planlægning.
Spildevandsplan 2012-2016
Planområdet er i Frederikshavn Spildevandsplan udpeget til nedsivning.
Ifølge lokalplan 80-S.31 forventede man på daværende tidspunkt at planområdet skulle kloakeres og spildevand ledes til renseanlæg, dette har
man dog besluttet ikke at realiseres, området er derfor fastholdt som
nedsivningsområde i gældende spildevandsplan.

Relevante miljømål
Et ”Miljømål” er de af myndighederne formulerede mål i strategier, politikker eller andre planer, der vedrører de emner, der skal vurderes i miljørapporten.
De 4 vækstspor :”Oplevelse og Turisme”
Oplevelser handler om at udvikle turismeerhvervet ved at tage udgangsQVOLUJEFNVMJHIFEFS TPNLPNNVOFOTHFPHSBm IJTUPSJF OBUVSPHLVMtur giver, og ved at udnytte de særlige muligheder, der ligger i de lokale
traditioner for at kombinere natur og kultur.
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Miljøvurdering
Afgrænsning af miljøvurderingen
Miljøvurderingen er udført i henhold til bilag 1 i Lov om Miljøvurdering af
planer og programmer (LBK nr. 939 af 03-07-2013), samt efter principperne
beskrevet i vejledning om miljøvurdering af planer og programmer (Vejl.
nr. 9664 af 18/06/2006).
Udgangspunktet for miljøvurderingen er scopingen vist i bilag 1. Den emnemæssige afgrænsning (scopingen) er udført med udgangspunkt i et skema, der indeholder de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2
skal indeholde. For hvert tema i skemaet er der foretaget en indledende
vurdering af, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
De temaer, hvor planforslagene vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning indgår herefter i miljøvurderingen.
I forbindelse med screeningen er det desuden vurderet, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres inden der træffes afgørelse om indhold og detaljeringsgrad af miljørapporten, jf. ”Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af
planer og programmer”.
I scopingen er det vurderet, at følgende emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges nærmere:
- natur, dog alene påvirkning af natur (hede og overdrev) indenfor
lokalplangrænsen idet screeningen har vist, at planerne ikke har
et omfang der medfører en væsentlig påvirkning af natur udenfor
selve sommerhusområdet.
- påvirkning af landskab, inkl. kystlandskabet, kulturhistorien og
betydningen for den visuelle påvirkning (de rekreative værdier)
vurderes samlet, da alle emnerne har udgangspunkt i den visuelle
påvirkning
- spildevand

Natur
Dele af lokalplanens areal er registreret som hede og overdrev efter naturCFTLZUUFMTFTMPWFOTf KGmHVST%BEFSFSUBMFPNFLTJTUFSFOEFTPNmerhusområde udlagt før 1992 gælder beskyttelsen jf. § 1 i ”Bekendtgørelse om registrering af beskyttet natur” kun for tilstandsændringer til
landbrugsformål.
En del af arealerne fremstår som åbne hede- og klitlandskaber, men der
er, særlig i den nordvestlige del, en del selvsåede og vildtvoksende træer,
krat og buske.
Jf. ”Hedeplejebogen” (udgivet 1991 - Miljøministeriet, Naturstyrelsen) må
tilgroning betragtes som den alvorligste trussel mod heder. Noget tilsvarende gør sig gældende for overdrev, hvor tilgroning og gødskning er de
største trusler jf. ”Overdrev – en beskyttet naturtype” (udgivet 1998 - Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen). Både hede og overdrev kræver
pleje for at opretholde en god tilstand, plejen bør bestå i at fjerne uønsket opvækst, begge ovenstående publikationer giver anvisninger for en
eventuel pleje.
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Lokalplanen fastsætter, at der alene kan etableres ny beplantning i umiddelbar nærhed af selve bebyggelsen. Lokalplanen indeholder bestemmelse om at der kun må etableres arter, der er naturligt hjemmehørende i
klitlandskabet samt med direkte forbud mod invasive arter optaget på
Naturstyrelsens ”sortliste over invasive arter”, gengivet som bilag 4 i lokalplanen. Sortlisten indeholder bl.a. arterne Rynket Rose, visse arter af
fyrretræer mv. der ofte ses plantet i sommerhusområder.
Lokalplanen fastsætter desuden, at der ikke må tilføres jord mv. udefra.
Jord udefra har normalt en anderledes sammensætning ofte med større
næringsindhold, og vil dermed være grobund for at nye plantearter, der
ikke er naturligt hjemmehørende i området.
Metode
Vurdering af beskyttet natur sker på baggrund af arealer registreret på
Miljøportalen pr. aug. 2015. I 2013 besigtigede Naturstyrelsen arealerne
med henblik på ajourføring af §3 registreringerne, i den forbindelse blev
registreringen af hede reduceret og overdrev tilsvarende ændret. Registreringen var ”ekstensiv”, dvs. foretaget på centrale punkter ikke hele
arealet.
Vurdering Natur
Naturen vil blive påvirket af den ny bebyggelse. Påvirkningen vil være
størst på selve det areal, hvor der opføres bebyggelse, terrasser mv. Her
vil vegetationen blive fjernet.
Registreringerne angiver at overdrevsarealet er ”relativ upåvirket” med en
række for overdrevsarealer typiske plantearter.
Hedearealet vil blive påvirket af 3 byggefelter med et samlet areal på
3.000 m2. Overdrevsarealet vil blive påvirket af 5 byggefelter med et samlet areal på ca. 2.750 m2. Indenfor hvert byggefelt vil der kunne etableres
bebyggelse på et areal på maksimalt 210 m2, derudover kan der anlægges
terrasser, veje og sandmiler. Samlet forventes hedearealet reduceret med
1.200 m2 og overdrevsarealet med 1.800 m2. Ifølge lokalplanen skal sandmilerne etableres med så naturlige skråninger som muligt, og overjorden
skal genanvendes.
Området er et udpræget lysåbent naturareal. Risikoen for området og de
ubebyggede friarealer, uanset om det er inde på selve sommerhusgrunden, ved hotellerne eller på det rekreative naturareal, vil være at der
plantes træer og buske eller på anden måde spredes særlig, af de invasive arter. Desuden kan det være en risiko hvis der tilføres næringsstoffer.
Risikoen for at tilføre næringsstoffer i form af gødning e.lign. er begrænset, men det kan også være uheldigt hvis der f.eks. tilføres næringsholdig
muldjord eller jord med en frøpulje, der er fremmed for området.
.
Afværgeforanstaltninger
Det skal sikres, via lokalplanens bestemmelser
- at anlæg, befæstede områder, terrasser mv. koncentreres således at
arealet minimeres
- at der ikke plantes træer og buske, særlig invasive arter
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Luftfoto med angivelse af nye
byggefelter sammenholdt
med beskyttet natur.

- at der ikke tilføres næringsholdig muldjord
Overvågning
Frederikhavns Kommune er myndighed iht. Planloven og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Derudover vurderes der ikke at være behov for overvågning.

Landskab
Jf. scopingen i bilag 1 kan påvirkningen af kystlandskabet være væsentlig
og skal vurderes nærmere.
Metode
Til beskrivelse af landskabet er taget udgangspunkt i besigtigelser og beskrivelse iht. Landskabskaraktermetoden. Til vurdering af påvirkningen af
landskabet er der foretaget en vurdering af det kommende byggeri ved
hjælp af rummelighedsstudier. Rummelighedsstudierne viser alene det
påtænkte byggeri, idet byggeriets påvirkning af kystlandskabet vil være
det væsentligste, der er derfor ikke indarbejdet sandmiler, beplantning,
adgangsveje mv.
Studierne skal alene betragtes som et eksempel på en mulig udbygning.
Rummelighedsstudierne er lavet på baggrund af en 3D-model der er lagt
sammen med en udarbejdet model for udbygningen. Det er dermed muligt at dokumentere placering, størrelsesforhold mv. Det vurderes dermed,
at illustrationerne giver et fyldestgørende grundlag for vurdering af udbygningens påvirkning landskabet.
Landskabets karakter
Planområdet ligger primært i den lave del af et marint forland, der er dannet efter stenalderen. Planområdet er omkranset af klitlandskaber og høje
klitter, herunder Råbjerg Mile.
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0NS«EFU CFTU«S BG FOLFMUF NJOESF EZSLFEF  HST NBSLFS Q« EFU nBEF
plateau i midten omgivet af natur, samt en del krat/selvsået beplantning
i den nordvestlige del samt omkring bygningerne.
De omkringliggende klitlandskaber er noget ganske særligt og er for en
dels vedkommende fredede.
Landskabets særlige kvaliteter:
- storskala - åbne vidder,
- oplevelsesrigt,
- åbent afgrænset af klitter.
De særlige oplevelser hænger sammen med udsigt/indsigt til og fra de
omkringliggende specielle oplevelsesrige områder. Af særlige tiltag, der
kan fremme oplevelsen af landskabet er rydning af uønsket opvækst der
IJOESFSGPSTU«FMTFOBGPWFSHBOHFOGSBEFUnBEFNBSJOFGPSMBOEUJMLMJUUFSOF
i den nordvestlige del.

Kulturlandskabet
Kandestederne var oprindelig en samling af enkelte mindre gårde (landCSVHmTLFSJ IWJMLFUGPSUTBULBOGPSOFNNFT NFOVECZHOJOHFONFETPNmerhuse langs områdets grænser er dominerende.
,VMUVSMBOETLBCFUIBSTJOPQSJOEFMTFGSBTMVUOJOHFOBGUBMMFU mTLFShuse) og første halvdel af 1900-tallet (badehoteller/fritidsområde).
En del af udbygningen af sommerhusområdet har betydet en sammenblanding mellem det oprindelige og det kultiverede, kulturhistorien er
derfor tildels brudt med sommerhusbebyggelsen.

Luftfoto med højdekurver, der viser planområdets placering på et lavereliggende areal
omgivet af klitter.
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Markering af planområdet på et
oprindeligt kort (Høje Måleblade)
fra sidste del af 1800-tallet.

Vurdering Landskab
På de følgende sider er vist en række illustrationer hentet fra den udarbejdede 3D-model. For hver illustration er der foretaget en vurdering, til
slut i afsnittet er der foretaget en samlet vurdering.
Der opføres ny bebyggelse, der vil påvirke landskabet og det eksisterende
bebyggede miljø i området. Lokalplanen giver dog alene mulighed for udvidelser af hotelkapacitet og etablering af sommerhuse indenfor områder,
der allerede er udlagt til sommerhusområde.
Der er sket en justering af placeringen af de nye sommerhuse i forhold til
debatoplægget. Således etableres de nye sommerhuse i tilknytning til de

Markering af punkter,
hvorfra der er udarbejdet
en illustration.
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1: Volumenstudiet viser bebyggelsen således som denne vil blive set fra adgangen til området
ved krydset Kandestedvej/Kandebakkevej. Der er en del beplantning i området omkring Slettevej, til højde i billedet ses Kandehus. Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil ændre væsentligt på
området set fra dette sted da området allerede i dag fremstår med bebyggelse og en del beplantning, der vil sløre den ny bebyggelse.

2: Volumenstudiet viser bebyggelsen således som denne vil blive set fra klitterne foran Råbjerg Mile. Til venstre et foto af de eksisterende forhold set fra samme vinkel. Der er i lokalplanen indlagt en indsigtslinje,
hvor der ikke opføres bebyggelse. Uden en indsigtslinje vil der være risiko for at indsigten til hotellerne
forsvinder.
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3 og 4: Illustration nr. 3 og 4 viser området set fra stranden ved nedkørslen ved Kandestedvej. Planområdet er ikke synligt fra stranden, (illustration nr. 4), først når man kommer op i klitterne (illustration nr. 3) begynder man at kunne se
ind til området.
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5: Volumenstudie fra punkt 5. I forgrunden ses stien ”Klitten”, det er ikke muligt at se området fra selve stien, idet
der er tale om en gammel ”hulvej”. Først når man kommer op i klittende (som illustreret) kan man se ind til området. Det vurderes ikke, at påvirkningen af landskabet er væsentligt.

6: Volumenstudie fra grænsen til det eksisterende sommerområde ved Vesterhvarre. De nye sommerhuse ses foran
sommerhusene ved Slettevej og hotellerne. Det vurderes at indsigten bliver påvirket, men det sker med baggrund
af eksisterende sommerhuse og andre bygninger.
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7: Volumenstudie fra et punkt nord for Kandebakkevej ved adgangsvejen Vesterhvarre. I forgrunden ses den nye
bebyggelse til hotellejligheder mens selve hotellerne ses i baggrunden. Udsigten vil blive ændret men skjuler ikke
udsigten til hotellerne eller til klitterne.

8: Volumenstudiet viser bebyggelsen således som denne vil
blive set fra den offentlige sti syd for Kandestederne, til
venstre ses et foto fra samme område. Fra dette sted vil
indsigten til Hjorts Hotel delvis blive skjult bag nyt sommerhus.
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6: Volumenstudie fra Katbakken. Der fastsættes bestemmelser i lokalplanen, således at der sikres en udsigtskile
mod Råbjerg Mile, og således at den ny sommerhusbebyggelse skal etableres i tilknytning til sommerhusene ved
Vesterhvarre.

eksisterende sommerhuse mod syd ved Vesterhvarre. Med placeringen er
der taget hensyn til udsigt/indsigtslinjer over engarealet., se illustration
s. 33.
Den eksisterende lokalplan giver mulighed for etablering af hotellejlighederne med en højde på 8,5 m. På baggrund af arbejdet med 3D modellen
er dette ændret således at bygningerne nu maksimalt må opføres i 5,5 m.
Hotellerne er ikke udpeget som bevaringsværdige, men de er dog opført
i stil med traditionelle Skagens gårde og har en placering og anvendelse,
der bidrager til en forståelse af det oprindelige kulturmiljø med gårde og
senere strandhotellerne.
Et væsentligt emne i vurdering af landskabet, særlig når der er tale om
områder indenfor kystnærhedszonen, er offentlighedens muligheder for
at fornemme og nyde de landskabelige værdier. Etablering af de nye sommerhuse vil ikke påvirke landskabet set fra stranden eller den offentlige
sti ”Klitten”. Den vil være synlig set fra Råbjerg Mile, Nordtrail vandreruten og fra Katbakken og Vesterhvarre. De vigtigste kiler, der i lokalplanen
skal friholdes for bebyggelse er derfor markeret på illustration herunder.
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Illustration fra Miljørapporten med angivelse af de væsentligste sigtelinjer.

Afværgeforanstaltninger
Det skal sikres, via lokalplanens bestemmelser
- at sommerhusbebyggelsen indpasses i landskabet
- at der friholdes væsentlige udsigtslinjer fra de områder, hvor der færdes
mange mennesker
- at der friholdes væsentlige indsigtslinjer til de markante hoteller (Hjorts
og Kokholms Hotel)
- at beplantning ikke slører klitlandskabets terræn
Overvågning
Frederikhavns Kommune er myndighed og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Derudover vurderes der ikke at være behov for overvågning.
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Spildevand
Jf. scopingen i bilag 1 skal spildevandsforhold vurderes nærmere. Ifølge
Frederikshavn Spildevandsplan 2012-2016 skal området forsynes med individuel spildevandsanlæg med nedsivning. Det er vurderet i forbindelse
med planlægningen af området at dette ikke ændres.
Metode
Der er taget udgangspunkt i en vurdering af tidligere boreprøver, lokalkendskab til grundvandsforhold samt eksisterende forhold i området.
Vurdering Spildevand
Grundvandsstanden vurderes at ligge forholdsvis højt, men med en afstand på mellem 1,5 m. og 2,0 m. under terræn. Det betyder, at det for
nogle parceller kan blive nødvendigt at etablere nedsivningsanlæg med
sandmiler. Der er en række krav til placeringen af sandmilerne, bl.a. afstand til naboskel der skal opfyldes når projektet skal have tilladelse, i det
følgende beskrives alene højde på sandmiler samt arealbehov.
Sandmilerne skal etableres således at der er minimum 1 m. mellem underkant ledning til højeste grundvandsstand. Højden på sandmilerne kan
derfor blive op til 1-1,5 m. afhængig af grundvandsstanden det pågældende sted.
Til sommerhusene skal der, jf. Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg til under 30 PE, som minimum etableres 30 m. ledninger til nedsivning ved boliger. Det vurderes, at med de planlagte grundstørrelser vil
dette ikke være et problem.
Til hotellet med en maksimal overnatningskapacitet skal der, jf. Rørcenters anvisning nr. 018 for store nedsivningsanlæg, etableres kapacitet svarende til ca. 1½ PE pr. hotelsengeplads, dvs. ca. 450 PE.
Størrelsen på det areal hvor der skal etableres nedsivning vil derfor blive ca. 2.700 m2. Der vil være tilstrækkelig areal på området nordøst for
Hjorts Hotel og hotellets parkeringsanlæg. Det er dog ikke vurderet konkret, hvorvidt det største antal sengepladser (hotellejlighederne) skal have eget nedsivningssystem vest for adgangsvejen, og dermed en system,
der bliver delt i 2 og med tilsvarende mindre anlæg.
Det vurderes, at det er muligt at etablere nedsivning i området. Etablering
af eventuelle sandmiler vil dog påvirke områdets visuelle fremtræden. Den
naturlige proces vil forholdsvis hurtig få en sandmile til at fremstå som en
naturlig klit eller med naturlig terrænform. Det vigtigste i den sammenhæng vil være at få overjorden og det naturlige plantedække etableret
umiddelbart efter anlægget.
Afværgeforanstaltninger
Sandmiler skal jf. afsnittet ”Natur” og ”Landskab” etableres med naturlige
skråninger og med genanvendelse af overjord.
Overvågning
Frederikshavn kommune er myndighed og skal give tilladelse til etablering
af anlæggene. Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning.
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0-alternativet
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres - dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige
udvikling sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende
planlægning.
Hvis planerne ikke realiseres vil området, herunder naturen, og landskabet ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Der vil dog forsat kunne bygges hotellejligheder, ske udvidelser på Hjorts
og Kokholms Hotel samt etableres sommerhuse vest for Slettevej.
Hotellejligheder kan etableres med en højde på 8,5 m. i modsætning til
lokalplanens 5,5 m.
Hoteldriften vil fortsat være delt i 2 mindre enheder, med risiko for lukning, da det er svært at gøre driften rentabel. Hvis dette sker vil der ikke
blive mulighed for etablering af yderligere overnatningsfaciliteter til at
understøtte Frederikshavn Kommunes strategi om at udvikle turismeerhvervet. Hvis hotellerne lukkes vil det være vanskeligt at anvende dem til
andre formål idet hotelpligten som udgangspunkt altid skal søges opretholdt.
Der vil ikke ske en udbygning med sommerhuse til at understøtte Frederikshavn Kommunes strategi om udnyttelse af de eksisterende udlagte
sommerhusområder.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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Data og referencer
”Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Dialogskitse DeDFNCFSw"SLJUFLUmSNBFU$'.MMFS
Udpegningsgrundlag og Natura 2000-planer for områderne nr. 1 ”Skagens
gren og Skagerrak” og nr. 2 ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”
Frederikshavn Kommuneplan 2015: http://frederikshavn.dk/Sider/Kommuneplanen.aspx
Frederikshavn Spildevandsplan 20102-2016: http://frederikshavn.dk/Sider/
Spildevand.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212
PlansystemDk.dk, Miljøportalen, GEOS og Kulturarvsstyrelsens databaser.
Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Faglig rapport fra
DMU nr. 635, 2007)
%NPEFMVEBSCFKEFUQ«HSVOEMBHBGESPOFnZWOJOHFS -&BVHVTU
Vurdering iht. Landskabskaraktermetoden, LE34 juni 2015
Miljøstyrelsens liste over invasive arter ”sortlisten” (Maj 2008)
”Hedeplejebogen” (udgivet 1991 - Miljøministeriet, Naturstyrelsen)
”Overdrev – en beskyttet naturtype” (udgivet 1998 - Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen)
Rørcentret BK-anvisninger nr 001 og 018 vedr. individuelle spildevandsanlæg.
Vurdering af grundvandsstand i området (Kloakmester Lyth, december
2015)
Vurdering af jordbund og nedsivning (Niras, januar 2016)
Manglende viden:
Miljørapporten skal indeholde oplysninger om eventuelle forhold, som
vurderes ikke at være belyst udfra den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder.
Det vurderes, i det aktuelle tilfælde at emnerne er belyst tilstrækkeligt
udfra eksisterende viden og undersøgelser.
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Bilag 1 Scopingskema


Forslag til lokalplan nr. SKA.XXX for et område til hotel- og sommerhusbebyggelse i Kandestederne
og forslag til kommuneplantillæg XX
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Center for Teknik og Miljø 2015

Befolkning og sundhed
Sundhedstilstand og rekreative interesser

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold der vurderes

Miljøparameter

Ikke relevant

Scopingskema

x

Svage grupper (f.eks. handicappede)

x

Begrænsning og gener overfor befolkningen

x

Biologisk mangfoldighed
(flora og fauna)
Dyre- og planteliv

x

Natura 2000 områder

Fredninger

x

x

Bemærkninger

Planen vurderes ikke at påvirke den generelle fysiske
sundhedstilstand. Bl.a. foroffentlighedsfasen har vist,
at planområdet med den nuværende benyttelse/udnyttelse rummer betydelige rekreative interesser
ved færden i området og ved oplevelse af natur og
landskab. Det nuværende plangrundlag muliggør en
generel fri færden i området udenfor byggefelter og
planen vurderes, at indskrænke denne mulighed bl.a.
som følge af udstykning af private sommerhusgrunde.
Det bør vurderes hvorledes planen påvirker mulighederne for at færdes i området og herunder påvirkningen af de rekreative oplevelser.
Adgangsarealer, herunder til ny bebyggelse, stier mv.
skal udformes mhp. at sikre let adgang for handicappede og iht. gældende bygningsreglement
Planen vurderes ikke at begrænse eller medføre
gener ift. befolkningen ud over de ovenfor nævnte
mulige påvirkninger ift. mulighederne for at færdes i
området.

Der bør tages mest muligt hensyn til naturen i lokalplanområdet. Heruden bør bilag IV-arternes levevilkår
vurderes. Eksempelvis er lokalplanområdet højst
sandsynligt levested for markfirben, og det bør vurderes, hvorledes bestanden påvirkes.
Lokalplanen bør vurderes i forhold til, om indskrænkningen af naturområdet tæt på Natura 2000 område
nr. 2 kan medføre en påvirkning ind i Natura 2000
området. Derudover bør der redegøres for påvirkningen fra mulig øget brug af Natura 2000-området og
risiko for spredning af invasive arter. Det kan dog ikke
forventes, at lokalplanen vil få væsentlig indvirkning
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området
eller på gennemførelse af Natura 2000 planen. Derfor
kan ovennævnte forhold vurderes i lokalplanens
redegørelse, og der skal ikke udarbejdes en selvstændig konsekvensvurdering.
Lokalplanområdet ligger uden for en fredning. Det er
dog relevant at vurdere, hvordan oplevelsen af land-
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold der vurderes

Miljøparameter

Ikke relevant


Bemærkninger

skabsfredningen ved Råbjerg Mile bliver påvirket af
den øgede sommerhusbebyggelse. Emnet bør medtages under den generelle landskabelige vurdering.
Landskab og jordbund
Landskabelig og geologisk værdi

Jordforurening og jordhåndtering/flytning
Vand
Overfladevand, herunder påvirkning af
vandløb og vådområder

Det skal godtgøres, at der kan ske en miljømæssig
forsvarlig nedsivning af spildevand og overfladevand i
området. Der skal være nødvendigt areal til rådighed,
således at der kan findes plads til placering af anlæggene, herunder at afstandskrav kan overholdes.
Det kan blive nødvendigt at placere nedsivningsanlæg i miler der kan blive ca. en meter høje, hvis
grundvandsstanden i området er så høj at der ikke
kan etableres anlæg under jorden. Disse miler skal
medtages i den visuelle vurdering af området.

x
x

Støj og vibrationer
Støj

Klimatiske faktorer
Klimatilpasning

Der kan forekomme støjgener fra hoteldrift. Dette
vurderes at kunne håndteres efterfølgende af miljøbeskyttelsesloven.
Det vurderes ikke at kunne forekomme vibrationer fra
den planlagte arealanvendelse.

X

Lokalplanen vurderes ikke at ville have væsentlige
trafikale konsekvenser. Mange cyklister ad Kandestedvej må forventes at give yderligere krav om cykelstier langs Kandestedvej.

x

Klimapåvirkning

Det vurderes ikke at være væsentlige emissioner fra
trafikken.

x

x

Trafik
Trafikafvikling/belastning
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x

x

Luft
Luftforurening (støv og andre emissioner)
Emissioner fra trafik

Kulturhistoriske værdier
Kirker
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Ressourcer og affald
Arealforbrug
Vandforbrug

De landskabelige værdier i området bliver påvirket, og
effekten bør beskrives og gennemtænkes vha. diverse visualiseringspunkter i området.
Der er ikke kortlagt jordforurening i området.

x

Grundvandsforhold

Vibrationer

x

x

Ifølge risikokortlægnigen i Frederikshavn Kommunes
Klimatilpasningsplan er der risiko for forekomst af
grundvand på eller lige under terræn. Dette forhold
skal vurderes i sammenhæng med sokkelkoter, afledning af spildevand og andet relevant
Ændringer i CO2 udledninger som følge af ændret
energiforbrug vurderes ikke at være væsentligt.

X

Nærmeste kirke er Hulsig kirke.

x

Drikkevand leveres fra offentligt vandværk, og det
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold der vurderes

Miljøparameter

Ikke relevant


Bemærkninger

vurderes at være vand til rådighed i fornødne mængder.
Produkter, materialer og råstoffer
Affald og genanvendelse
Socioøkonomiske effekter
Sociale forhold
Erhvervsliv

x
x

Den planlagte bebyggelse skal følge de fælles regulativer mv. for affaldshåndtering.

x

Planen muliggør renovering/opdatering af hoteletablissement samt et mindre antal nye sommerhuse,
hvilket i anlægsfasen vurderes at kunne støtte det
lokale erhvervsliv og på længere sigt understøtte en
fortsat hoteldrift i Kandestederne, men vurderes ikke
at påvirke forholdet væsentligt.

x
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Bilag 2 Resume af Natura-2000 planer

Resume
Natura 2000-område nr. 1 Skagens Gren
Områdebeskrivelse
Områdets særkende er først og fremmest et veludviklet rimme-dobbe system, hvor
vegetationen udvikler sig frit. Samtidig er området i stadig geologisk udvikling, med fortsat
dannelse af nyt land på Skagen Nordstrand. Herudover må fremhæves de mange klittyper.
Området er et vigtigt træksted for fugle og rummer også flere sjældne planter.

Vigtigste naturværdier
Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper.
I området findes der flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning
eller deres høje naturkvalitet, er af international betydning. De er på internationalt plan
værdifulde, fordi der er tale om så store sammenhængende klitområder i noget nær
naturlig tilstand, dvs. med fri dynamik, naturlige vandstandsforhold og et veludviklet og
varieret planteliv. Således forekommer en stor del af regionens skovklitter i området. Af
andre vigtige naturtyper i området bør især nævnes klitheder og klitlavninger, til dels også
grå/grønne klitter, samt andre klittyper. Flere af klitlavningerne har karakter af søer, hvilket
sammen med tilgroningen gør området vanskeligt fremkommeligt.
Området er voksested for ansvarsarterne eng-ensian, nordisk øjentrøst og vendsysselgøgeurt, rødlistearten baltisk ensian, samt den sjældne tykakset star og, tidligere
voksested for strand-star og krum star, der begge er rødlistede. Lokaliteten er en af
Nordeuropas vigtigste trækruter for fugle. Desuden er habitatområdet betydningsfuldt for
bilag IV-arten strandtudse, samt for bilag II-arterne plettet sæl, gråsæl og marsvin og bilag
I-fuglene rørdrum og trane.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne
mod udpegningsgrundlaget er registreret.
Mange af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være
påvirket af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Det gælder særligt for grå
klitter, klitheder og klitlavninger. Flere steder er der problemer med tilgroning med
vedplanter, høje urter og græsser, især bølget bunke pga. den høje belastning med
luftbåren kvælstof og manglende pleje, ligesom invasive arter og problemarter er en
trussel for naturværdierne flere steder i området. Den østlige del af området er under
kraftig tilgroning hen imod skovklitter. Det bør overvejes om denne del af området ikke bør
overlades til en naturlig udvikling. De våde naturtyper er flere steder truet af udtørring som
følge af grøftning.
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Målsætning
Det overordnede mål for Natura 2000-området er at naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Områdets klitnaturtyper prioriteres
højt. Det gælder især skovklitter og klitlavninger, der har den største procentvise andel af
naturtyperne.
Der er foretaget en prioritering af sammenhængende arealer med skovklit og tilgroede
klitlavninger på bekostning af lavtvoksende, lysåbne klitnaturtyper.
Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats
Stort
Mindre
Undersøges
omfang
omfang
nærmere
Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X

Ikke anvendt

Herunder bekæmpelse af invasive
arter

Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

X

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af
græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er
beskyttet (fx stenrev og skovnatur)

X

Reducere forstyrrelser
X
Fx færdsel, sejlads og jagt

Forbedring/sikring af
levesteder
Fx ved etablering af vandhuller,
sikring af redetræer eller større
fouragerings- eller yngleområder

X

Indsatsen i denne plan vil have to hovedpunkter: sikring og forbedring af nuværende
lysåbne naturforekomster ved fortsat rydning, samt sikring af passende ekstensiv drift.
Sikring af lysåbne forhold i klitnaturtyper sker ved rydning af opvækst, en passende
vedvarende drift og pleje samt en indsats over for invasive plantearter på naturtyperne.
For de vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgørende at sikre god hydrologi.
Skovnaturtyper sikres ved indgåelse af aftaler.
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Resume
Natura 2000-område nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede
Områdebeskrivelse
Området består mest af vidtstrakte og sammenhængende klitområder gående på tværs af
Skagens Odde. I den sydlige del af området ses Nordeuropas største vandremile, nemlig
Råbjerg Mile. Herudover må fremhæves den særprægede afblæsningsflade, hvorover
Råbjerg Mile har passeret. Desuden skal fremhæves de mange fugtige klitlavninger, de
næringsfattige søer og i øvrigt de mange forskellige klittyper. Området rummer også et
værdifuldt fugleliv og en del sjældne planter.
Vigtigste naturværdier
Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper.
I området findes der flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning
eller deres høje naturkvalitet er af international betydning. De er på internationalt plan
værdifulde, da der er tale om så store sammenhængende klitområder i noget nær naturlig
tilstand, dvs. med fri dynamik, naturlige vandstandsforhold og et veludviklet og varieret
plante- og dyreliv. Således forekommer en stor del af regionens grå klitter, klitheder,
klitlavninger og aktive vandremiler i området. Af andre vigtige naturtyper i området bør
især nævnes slugter med rigkærsvegetation, den stenede afblæsningsflade Råbjerg Stene
med sjældne laver, grønsværsklitterne og de næringsfattige søer, hvoraf flere er
lobeliesøer, opkaldt efter den sjældne plante tvepibet lobelie.
Området rummer nogle af de største danske bestande af græsserne fin bunke og klitkambunke. Desuden findes følgende rødlistede planter i området: fåtallige kamillebladet
månerude, samt otteradet ulvefod, pilledrager, vendsyssel-gøgeurt, fin bunke og nordisk
øjentrøst, hvoraf de 4 sidstnævnte også er ansvarsarter. Habitatområdet er
betydningsfuldt for markpiber, og er en af de få tilbageværende danske lokaliteter med
ynglende tinksmed. Desuden yngler her trane og rødrygget tornskade. Hedepletvinge er
genfundet med en lille bestand. Bilag II-arten bred vandkalv, er tidligere kendt fra området.
Bilag-IV-arterne strandtudse, løgfrø og markfirben er også vigtige.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne
mod udpegningsgrundlaget er registreret.
Mange af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være
påvirket af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Flere steder er der problemer
med tilgroning med vedplanter, høje urter og græsser, især bølget bunke pga. den høje
belastning med luftbåren kvælstof og manglende pleje, ligesom invasive arter og
problemarter er en trussel for naturværdierne flere steder i området. Specielt områdets
næringsfattige søer er truet af næringsstofbelastning. De våde naturtyper er flere steder
truet af udtørring som følge af grøftning og vandindvinding.
45

Målsætning
Det overordnede mål for Natura 2000-området er at naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Dette indebærer en genskabelse af
et lysåbent, lavtvoksende og sammenhængende klitlandskab.
Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder hvide klitter og miler, grå
klitter, klitheder, klitlavninger, rigkær og næringsfattige søer, samt levesteder for
hedepletvinge, trane, plettet rørvagtel, hjejle, mosehornugle, markpiber og rødrygget
tornskade.
Der er foretaget en prioritering af lysåbne klitnaturtyper på bekostning af yngre skovklitter.
Ligeledes prioriteres lysåbne klitlavninger, med lavtvoksende vegetation generelt over
klitlavninger tilgroet med højtvoksende vegetation. Dette medfører samtidig, at tinksmed
og trane generelt prioriteres over rørskovens fugle.
Prioritering af åben klithede uden bjerg-fyr er til ugunst for hedelærke og natravn.
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Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats
Stort
Mindre
Undersøges
omfang
omfang
nærmere
Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X

Ikke anvendt

Herunder bekæmpelse af invasive
arter

Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

X

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af
græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er
beskyttet (fx stenrev og skovnatur)

X

Reducere forstyrrelser
X
Fx færdsel, sejlads og jagt

Forbedring/sikring af
levesteder
Fx ved etablering af vandhuller,
sikring af redetræer eller større
fouragerings- eller yngleområder

X

Indsatsen i denne plan vil have to hovedpunkter: sikring og forbedring af nuværende
lysåbne naturforekomster ved fortsat rydning, samt sikring af passende ekstensiv drift.
Sikring af lysåbne forhold i klitnaturtyper sker ved rydning af opvækst, en passende
vedvarende drift og pleje samt en indsats over for invasive plantearter på naturtyperne.
For de vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgørende at sikre god hydrologi.
Skovnaturtyper sikres ved indgåelse af aftaler. Levesteder for de truede arter
hedepletvinge, plettet rørvagtel, hjejle og markpiber sikres og om muligt udvides.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

49

Relateret document 2/2

Dokument Navn:

Lokalplanforslag SKA.S.09.01
Sommerhusområde ved
Kandestederne zip.pdf

Dokument Titel:

Lokalplanforslag SKA.S.09.01
Sommerhusområde ved
Kandestederne zip

Dokument ID:

1175310

Forslag til Lokalplan SKA.S.09.01.01
Forslag til Kommuneplantillæg 15.20
Sommerhusområde ved Kandestederne
til sommerhusformål og hoteldrift

Februar 2016

Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø,
Frederikshavn Kommune i samarbejde
med LE34.
Februar 2016.

2

Forslag til Lokalplan SKA.S.09.01.01 ƔIndholdsfortegnelse

Indhold
Forord

5

Hvad er en lokalplan?

7

Lokalplaners indhold
Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Lovgrundlag
Lokalplanpligt
Borgerdeltagelse
Kommuneplanen
Plansystemdk.dk
Hvordan er en lokalplan opbygget?

Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens område
Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

7
7
7
7
7
7
7
7

9
9
9
12
13

Kommuneplantillæg nr. 15.20

21

Lokalplanbestemmelser

25

1. Formål
2. Område og zonestatus
3. Arealanvendelse
4. Udstykning
5. Bebyggelsens placering og omfang
6. Bebyggelsens ydre fremtræden
7. Ubebyggede arealer
8. Veje, stier og parkering
9. Tekniske anlæg
10. Grundejerforening
11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
12. Lokalplan og byplanvedtægt
13. Servitutter

25
25
25
26
26
27
29
31
31
31
32
32
32

Vedtagelsespåtegning

34

Kortbilag 1
Kortbilag 2

37
39

Bilag 3 - Jordfarveskalaen
Bilag 4 - Miljøstyrelsens liste over invasive arter
Bilag 5 - Miljørapport

41
43
45

3

4

Forslag til Lokalplan SKA.S.09.01.01 ƔForord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på områdets fortsatte anvendelse til dels hotelformål og dels sommerhuse. Der gives mulighed for at
samle hoteldriften på Hjorts Hotel, samtidig gives mulighed for en sommerhusudstykning.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.A.09.01.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.20 til offentlig debat i perioden fra den xxxx til den
xxxx. I denne periode er det muligt for alle interessere 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, Lars
Lynderup på telefon 9845 6376 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden)
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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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. 883 af 18. august 2004 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
QSPDFT  EFS TJLSFS LPNNVOFOT CPSHFSF JOETJHU J PH NVMJHIFE GPS JOEnZdelse 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.

Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
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RedegørelsenmOEFTGPSSFTUJMPLBMQMBOFO3FEFHSFMTFOJOEFIPMEFS
- 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
PNS«EF  PH TPN IBS JOEnZEFMTF Q« VEGPSNOJOHFO BG EF FGUFSGMHFOEF
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.
KortbilagenemOEFTCBHFTUJMPLBMQMBOFO4PNIPWFESFHFMCFTU«SLPSUCJlagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af anmodning fra 2 grundejere,
besluttet at igangsætte en lokalplanproces for området omkring Hjorts Hotel
og Kokholms Hotel ved Kandestederne. Planlægningen blev igangsat med
en fordebat og en debatfolder, der var fremlagt i høring i januar 2015. Der
er sket enkelte justeringer i forhold til debatfolderen, hvor dette er aktuelt
er det beskrevet i det følgende.
Størstedelen af området er allerede i dag planlagt til hotel og sommerhusbebyggelse. Ifølge de eksisterende lokalplaner nr. 80-S.31 og 44-S.27
kan der indenfor planområdet etableres hotelvirksomhed med tilknyttede
hotellejligheder samt sommerhuse.
Med lokalplanen foreslås hoteldriften nedlagt på Kokholms hotel og samlet omkring Hjorts hotel. Derudover gives der mulighed for udstykning til
sommerhusE.

Lokalplanens formål og indhold
Formål
Formålet med lokalplanen er at sikre områdets fortsatte anvendelse til hotelformål og til udstykning af nye sommerhuse og etablering af ferieværelser.
Forandringer af de eksisterende hoteller skal ske i overensstemmelse med
bygningernes oprindelige arkitektur, farver og materialer. Derudover skal
lokalplanen sikre, at sommerhusområdets karakter og landskabelige kvaliteter og særpræg bevares.
Delområder
Lokalplanen er opdelt i 4 delområder. Opdelingen i delområder svarer til
opdelingen i den debatfolder, der var fremlagt i høring i januar 2015. Dog
var delområde D ikke med i debatfolderen, delområdet medtages nu for
at sikre adgangen til stranden.
Illustration af lokalplanens delområder.

Delområde A udlægges til hotelformål og omfatter Hjorts Hotel med parkeringsareal og mulighed for udbygning med hotellejligheder. På Hjorts
hotel gives der mulighed for etablering af 300 sengepladser, hvilket svarer
til den samlede hotelkapacitet jf. den nuværende lokalplan SKA.80-S.31.
Delområde B udlægges til sommerhusformål, men med mulighed for at
bibeholde Kokholms Hotels eksisterende 10 værelser som ferieværelser,
f.eks. benyttet af en feriefond. Udnyttelsen af de nuværende hotelværelser
til ferieværelser er nyt i forhold til debatfolderen.
Delområde C udlægges til sommerhusformål og omfatter næsten resten af
lokalplanområdet inklusiv eksisterende sommerhuse mellem Hjorts Hotel og
Slettevej. Der er sket en udvidelse i forhold til det fremlagte i debatfolderen,
idet der foreslås givet mulighed for et ekstra sommerhus syd for Hjorts Hotel.
Delområde D udlægges til rekreativt område og offentlig adgang til Stranden
(Klitten). Delområdet er omfattet af en fredning, der sikrer offentlighedens
adgang til stien.
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Bebyggelse
Al ny bebyggelse skal opføres indenfor de byggefelter, der er vist på kortbilag
2. Byggefelterne er, med enkelte undtagelser ved eksisterende bygninger og
skel, i første omgang fastlagt udfra en minimumafstand på 5 m. fra nabo- og
vejskel for at sikre et åbent sommerhusområde. Dernæst er de justeret for at
sikre væsentlige indsigtslinjer fra de omkringliggende områder til primært
hotellerne i lokalplanområdet og udsigtslinjer fra lokalplanområdets veje
og stier (se mere i Miljørapporten).

Illustration fra Miljørapporten med angivelse af de væsentligste sigtelinjer.

Hjorts Hotel
Der gives mulighed for udvidelser og ændringer på Hjorts Hotel indenfor en
samlet ramme på 4.400 m2 bruttoetageareal, inklusiv areal til hotellejligheder. Dette er i overensstemmelse med byggemuligheden ifølge gældende
lokalplan (lokalplan nr. 80-S.31).
Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og med en højde på 8,5 m.
Ny bebyggelse, samt ændringer på de eksisterende, skal udføres så bygningerne i stil tilpasses de eksisterende bygninger. Det betyder, at bygninger
skal udføres med pudsede gule og hvide facader, og med saddeltage i røde
teglsten.
Hotellejligheder
Bygninger til hotellejligheder skal udføres som rækkehusbebyggelse
med boligenklaver på minimum 3 lejligheder. Bygningerne må maksimalt
opføres i 1 etage med udnyttet tagetage med en højde på maksimalt 5,5
m., hvilket er en reduktion på 3 m. i forhold til den gældende lokalplan.
Facadehøjden må ikke overstige 2,75 m.
Kokholms Hotel
Kokholms Hotel nedlægges som hotel og kan i stedet benyttes til 2 sommerboliger eller som ferieværelser. På ejendommen må der etableres bebyggelse med et maksimalt etageareal på 485 m2 plus 35 m2 pr. sommerbolig
til garage, udhuse o.lign.
10

Forslag til Lokalplan SKA.S.09.01.01 ƔLokalplanredegørelse

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og med en højde på 8,5 m
over terræn.
Ny bebyggelse, eller andre ændringer/tilbygninger, skal udføres således
at de i stil tilpasses de eksisterende bygninger. Det betyder, at bygninger
skal udføres med pudsede gule og hvide facader, og med saddeltage i røde
teglsten.
Bevaringsværdige bygninger
Kandebakkevej 13 er udpeget som bevaringsværdig med bevaringsværdi 2,
Kandebakkevej 7 og 15 er udpeget med bevaringsværdi 3.
De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden en særlig tilladelse fra Frederikshavn Kommune
jf. Planlovens § 15 pkt. 2 nr. 15.
Der gives med lokalplanen mulighed for mindre udvidelser i tilknytning til
de bevaringsværdige bygninger. Således må der etableres bebyggelse med
et etageareal på Kandebakkevej 7 på 400 m2 og på Kandebakkevej 13-15
på 300 m2. Derudover kan der på begge ejendomme etableres sekundære
bygninger, dvs. udhuse, garager, carporte, mv. på 35 m2.
Bygningerne må maksimalt opføres i 1 etage og med en højde på 8,5 m
over terræn.
Øvrig eksisterende bebyggelse
Udover hotelbygningerne og de bevaringsværdige bygninger er der et enkelt
mindre sommerhus (Kandebakkevej 5) samt 2 bygninger nord for Kokholms
hotel. Disse eksisterende bygninger skal følge bestemmelser for henholdsvis
sommerhuse og hotellejligheder.
Nye sommerhuse
Der gives med lokalplanen mulighed for etablering af 19 nye sommerhuse,
dels vest for Slettevej dels ved Katbakken syd og vest for Kokholms hotel. En
del af byggemuligheden vest for Slettevej er en videreførsel af eksisterende
planlægning jf. lokalplan SKA.44-S.27.
På den enkelte ejendom kan der kun etableres ét sommerhus, der kan bestå
af maksimalt et hovedhus og et anneks (et anneks er en del af boligarealet,
men må ikke indeholde selvstændigt køkken). Derudover må der opføres
en mindre, sekundær bygning som garage, carport, redskabsskur, drivhus
o.lign. Dog må der maksimalt opføres 2 bygninger på den enkelte ejendom.
Bygningerne skal opføres samlet, dvs. der må max. være en afstand på 5
m. mellem de enkelte bygninger.
Sommerhus plus et eventuelt anneks må samlet ikke overstige et etageareal
på 125 m2 pr. ejendom. Derudover må de sekundære bygninger udgøre
maksimalt 35 m2.
Sommerhusene må opføres i 1 etage med en højde på 5,5 m over terræn,
hvor facadehøjden ikke må overstige 3,0 m.
Lokalplanens bestemmelser om sommerhusenes ydre fremtræden skal sikre,
at den typiske danske sommerhusbebyggelse bevares.
Veje, stier og parkering
Området og de nye sommerhuse får vejadgang fra de eksisterende veje
Kandebakkevej, Slettevej, Vesterhvarre og Katbakken. Kandebakkevej er
offentlig vej, de øvrige er private fællesveje.
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Der ændres ikke på vejstrukturen i området, men EFSFSnFSFTUFEFSVPWFSensstemmelse mellem vejenes faktiske placering i marken og matrikelkortets
vejudlæg. Lokalplanen udlægger vejene således som de ligger i marken, men
med en vejbredde svarende til matrikelkortets udlæg. Der skal efterfølgende,
senest i forbindelse med udstykningen, ske berigtigelse af matrikelkortet.
De 3 nye sommerhusudstykninger mod syd gives vejadgang fra en ny vej
fra Vesterhvarre.

til Stra

nden

Indenfor lokalplanområdet er der i dag en række rekreative stier, herunder
”Nordtrail” vandrerute, med adgang til stranden, de fredede områder mv.
Stierne fastholdes i lokalplanen.
Friarealer
Der er i lokalplanen bestemmelser, der skal sikre at ubebyggede friarealer
fastholdes som åbne naturarealer. Inden for lokalplanområdet må der ikke
plantes eller genplantes træer og buske, anlægges haver, opsættes hegn
mv. undtagen i direkte tilknytning til selve bygningen. Afgrænsningen af
de enkelte grunde må ikke markeres i marken.

Nordtrail

Illustration af lokalplanens stiforbindelser.

Desuden er der fastsat bestemmelser om befæstning, terrænregulering og
sandmiler for at sikre områdets naturpræg.
Stier, veje og ubebyggede arealer med en afstand på 10 m. fra bebyggelsen
indenfor delområde A, Hjorts Hotel, samt hele delområde D skal være offentlig tilgængelige.

Luftfoto optaget 2014 med angivelse af lokalplanområdet. Målforhold 1:6.000.
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Kandebakkevej og Klitten, mod
øst af Slettevej, mod vest af sommerhuse og friareal ved Katbakken og mod
syd af sommerhuse ved Vesterhvarre, se luftfoto herunder. Mod sydøst er
der åbne marker.
Lokalplanområdet, der ligger indenfor sommerhusområdet jf. kommuneplanen, er på ca. 10 ha, efter lokalplanens vedtagelse vil arealet fortsat
ligge i sommerhusområde.
Udover de 2 hoteller ligger der indenfor lokalplanområdet 3 sommerhuse øst
for Hjorts Hotel; Kandebakkevej 5, 7 og 13. Kandebakkevej 7 og 13 er udpeget
som bevaringsværdige. Se mere i afsnittet ”Fredede og bevaringsværdige
bygninger” s. 18.
Øvrige arealer er åbne områder, den nordvestlige del dog med en del selvsået krat og beplantning. Nogle af arealerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og registreret som ”hede” og ”overdrev”. Se mere i afsnittet
”Naturbeskyttelse” s. 16. Der er medtaget et areal på ca. 0,9 ha. vest for
den nye sommerhusudstykning (delområde D), da dette areal er med i
den eksisterende lokalplan. Bestemmelserne i den eksisterende lokalplan
videreføres, dvs. at området sikres som ubebygget naturareal.
Dele af de private fællesveje Slettevej, Vesterhvarre og Katbakken samt en
række rekreative stier, herunder en del af ”Nordtrail” vandreruten, med
adgang til stranden, de fredede områder mv. ligger ligeledes indenfor
lokalplanområdet.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Ferie- og oplevelsescentre, retningslinje 7
Ifølge Kommuneplan 2015 retningslinje 7, der vedrører etablering og udvidelser af ferieanlæg, herunder hoteller, skal hoteller mv. placeres i tilknytning
til større byer, større sommerhusområder eller eksisterende større ferie- og
oplevelsescentre.
Eksisterende hoteller, der ligger tæt på kysten, har ofte en beliggenhed,
der er eftertragtet af turister. For at opretholde muligheden for at have
velbeliggende overnatningsmuligheder tæt på kysten bør nedlæggelse af
hotelpligt i disse områder undgås.
Med lokalplanen gives der mulighed for at ophæve hotelpligten på Kokholms
Hotel og samle kapaciteten på Hjorts Hotel. Den samlede overnatningskapacitet ændres ikke (300 sengepladser) i forhold til tidligere planlægning, men
kapaciteten samles for at gøre hoteldriften rentabel. Samling af kapaciteten
vil derfor sikre, at der fortsat kan være overnatningsmuligheder i området.
Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinje om ferie- og oplevelsescentre.
Landskab, retningslinje 15 og skovrejsning, retningslinje 18
Udover hensyn knyttet til bestemmelserne om kystnærhedszonen er retningslinjer vedr. geologiske beskyttelsesområder og skovrejsning, samt lys
i landskabet, relevante.
Hele området er udpeget som geologisk beskyttelsesområde og ”skovrejsning uønsket”.
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De geologiske beskyttelsesområder skal så vidt muligt friholdes for større
byggeri og tekniske anlæg, medmindre de kan indpasses i landskabet uden
at sløre de geologiske dannelser, der er grundlag for udpegningen.
De geologiske beskyttelsesområder skal desuden friholdes for skovtilplantning eller andet, der slører eller ødelægger mulighederne for at opleve den
geologiske dannelse.
For at kunne opleve en naturlig og upåvirket nattehimmel udenfor byerne
skal det undgås, at lys fra kraftige lyskilder som for eksempel dominerende
lysreklamer, lysende vartegn og projektører etableres i det åbne land.
Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser, der skal sikre at ny bebyggelses indpasses i landskabet samt bestemmelser om terrænregulering mv.
Derudover er der bestemmelser om skiltning, herunder belysning, der sikrer
at der ikke sker en negativ påvirkning af det åbne landskab.
Der er nærmere redegjort for påvirkningen af landskabet i afsnittet om
kystnærhedszonen, samt i Miljørapporten i bilag 4.
Økologiske forbindelser, retningslinje 17.4
Området er udpeget som økologisk forbindelse ifølge Frederikshavn kommuneplan 2015. Denne udpegning dækker store dele af ”toppen af Danmark”.
De økologiske forbindelser er udpegede for at sikre, at plante- og dyrearter
har mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et andet naturområde,
samt for at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og
planter, som forbindelserne skal sikre. Inden for områderne kan der opføres
byggeri mv. i det omfang, det ikke hindrer spredningen af dyr og planter.
Området er omgivet af eksisterende sommerhuse og en del anvendes allerede
til hotel i dag. Det vurderes, at etablering af en spredt sommerhusbebyggelse, hvor det i lokalplanen sikres at friarealer fastholdes som naturgrunde,
ikke vil betyde en væsentlig negativ påvirkning af spredningsmuligheden
for dyr eller planter.
Sommerhusområder, retningslinje 20
For at sikre, at sommerhusområderne fortsat kan udgøre rekreative områder nær kysten, skal eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen
fastholdes. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen er omfattet af Frederikshavn Kommuneplan 2015 rammeområde SKA.F.09.01, SKA.S.09.07 og SKA.S.09.05. Lokalplanen er bl.a. ikke
i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområde SKA.F.09.01
”Hjorts Hotel og Kokholms Hotel”, idet rammen alene giver mulighed for
etablering af hotelvirkomhed.
Lokalplanen følges derfor af et tillæg til Frederikshavn Kommuneplan der
ændrer afgrænsningen mellem rammeområde SKA.F.09.01 ”Hjorts Hotel og
Kokholms Hotel” og rammeområde SKA.S.09.01 ”Vester Hvarre”, således at
den del af lokalplanområdet, der kan anvendes til en ny sommerhusudstykning, inddrages i rammeområde SKA.S.09.01 ”Vester Hvarre”. Desuden
ændres afgrænsningen mellem SKA.F.09.01 ”Hjorts Hotel og Kokholms
Hotel” og rammeområde SKA.S.09.07 ”Kandebakkevej”, således overføres
en mindre del vest for Hjorts Hotel fra SKA.S.09.07 til SKA.F.09.01, og en del
syd for hotellet fra SKA.F.09.01 til SKA.S.09.07.
Der ændres på rammebestemmelserne for SKA.S.09.01 således at der bliver
mulighed for etablering af ferieværelser i Kokholms Hotel, højden ændres
fra 1 etager og 5,5 m. til 2 etager og 8,5 m. ligeledes for Kokholms Hotel.
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Derudover ændres grundstørrelsen fra minimum 3.000 m2 til 2.500 m2.
Rammeområde SKA.S.09.07 ændres således at bygningens højde hæves fra
7,5 m til 8,5 m for de bevaringsværdige bygninger, hvilket er højden i de
eksisterende planer og de faktiske bygninger i området.
Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.
Klimatilpasningsplan
Området er vurderet i forhold til risikoen for stigning i grundvand, havet og
vandløb jf. http://miljoegis.mim.dk. Der er ikke risiko for oversvømmelser
i området.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget er omfattet
af lovens krav om miljøvurdering. I screeningen er det vurderet, at følgende
emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges nærmere:
- natur, dog alene påvirkning af natur (hede og overdrev) indenfor
lokalplangrænsen idet screeningen har vist, at planerne ikke har
et omfang der medfører en væsentlig påvirkning af natur udenfor
selve sommerhusområdet.
- påvirkning af landskab, inkl. kystlandskabet, kulturhistorien og
betydningen for den visuelle påvirkning (de rekreative værdier)
vurderes samlet, da alle emnerne har udgangspunkt i den visuelle
påvirkning.
Miljørapporten vedlægges som bilag.
Jf. Miljørapporten skal lokalplanen sikre
- at anlæg, befæstede områder, terrasser mv. koncentreres således at arealet minimeres
- at der ikke plantes træer og buske, særlig invasive arter
- at der ikke tilføres næringsholdig muldjord
- at sommerhusbebyggelsen indpasses i landskabet
- at der friholdes væsentlige udsigtslinjer fra de områder, hvor der færdes mange
mennesker
- at der friholdes væsentlige indsigtslinjer til de markante hoteller (Hjorts og Kokholms Hotel)
- at beplantning ikke slører klitlandskabets terræn
- at sandmiler etableres med naturlige skråninger og med genanvendelse af
overjord.
Kystnærhedszonen
Hele lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, som er en 3
km. bred zone langs Danmarks kyster. Der gælder særlige bestemmelser
for planlægning indenfor kystnærhedszonen, bl.a. at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferie-/fritidsformål.
I redegørelsen for lokalplaner indenfor kystnærhedszonen skal der ifølge
planlovens § 16 stk. 3 oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne,
og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den
større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.
Jf. Frederikshavn Kommuneplan 2015 retningslinje 13 skal de kystnære og
ubebyggede områder i kystnærhedszonen som udgangspunkt friholdes for
bebyggelse. Områderne skal primært anvendes til natur-, landbrugs- eller
rekreative formål.
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Der kan dog i områder i tilknytning til byer eller eksisterende ferie- og
oplevelsescentre planlægges for udvikling eller aktiviteter, når der ved
placering og udformning af byggeriet tages særlige hensyn til landskabet
og den kystnære beliggenhed.
Redegørelse for påvirkning af kystlandskabet
Lokalplanen giver alene mulighed for udvidelser af hotelkapacitet og
etablering af sommerhuse indenfor områder, der allerede er udlagt til
sommerhusområde.
Jf. screeningen i henhold til Miljøvurderingsloven kan påvirkningen af
kystlandskabet være væsentlig og skal vurderes nærmere. Der er udarbejdet
en 3D model og gennemført en række landskabsstudier for at belyse den
fremtidige påvirkning af kystlandskabet.
Der opføres ny bebyggelse, der vil påvirke landskabet og det eksisterende bebyggede miljø i området. Lokalplanen giver dog alene mulighed for udvidelser
af hotelkapacitet og etablering af sommerhuse indenfor områder, der allerede er
udlagt til sommerhusområde.
Der er sket en justering af placeringen af de nye sommerhuse i forhold til debatoplægget. Således etableres de nye sommerhuse i tilknytning til de eksisterende
sommerhuse mod syd ved Vesterhvarre. Med placeringen er der taget hensyn til
udsigt/indsigtslinjer over engarealet., se illustration s. 10.
Et væsentligt emne i vurdering af landskabet, særlig når der er tale om områder
indenfor kystnærhedszonen, er offentlighedens muligheder for at fornemme og
nyde de landskabelige værdier. Etablering af de nye sommerhuse vil ikke påvirke
landskabet set fra stranden eller den offentlige sti ”Klitten”. Den vil være synlig
set fra Råbjerg Mile, Nordtrail vandreruten og fra Katbakken og Vesterhvarre. De
vigtigste kiler, der i lokalplanen skal friholdes for bebyggelse er derfor markeret
på illustration på s. 33.
Naturbeskyttelse
%FMFBGMPLBMQMBOFOTBSFBMFSPNGBUUFUBGOBUVSCFTLZUUFMTFTMPWFOTf KGmHVS
herunder. Da der er tale om eksisterende sommerhusområde udlagt før 1992
gælder beskyttelsen jf. § 1 i ”Bekendtgørelse om registrering af beskyttet
natur” kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.
Natur er jf. screeningen iht. Miljøvurderingsloven vurderet at kunne blive
påvirket væsentlig. Der er derfor i Miljørapporten, vedlagt som bilag, gen-

Luftfoto med angivelse af områder registreret som henholdsvis hede og overdrev.
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nemført en vurdering af påvirkningen og redegjort for hvilke afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres.
Lokalplanen fastsætter, at der ikke må etableres ny beplantning eller tilføres jord mv. udefra. Lokalplanen indeholder ligeledes en gennemgang
af hvilke planter, der er naturligt hjemmehørende og hvilke man betragter
som invasive (særlig Rynket rose, fyr og gyvel).
Natura2000 områder og Bilag IV arter
Nærmeste Natura2000 områder, er områderne ”Skagens gren og Skagerrak” samt ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”. Begge områder er udpeget som
habitatområde og ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede” desuden som fuglebeskyttelsesområde. Resumé af de aktuelle Natura2000-planer er vedlagt som
bilag til screeningen iht. Miljøvurderingsloven.
Afstanden til Natura2000 områderne er ca. 70 m., hvor det nærmeste er
”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”.
Ifølge Natura2000-planerne for både ”Skagens gren og Skagerrak” og ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede” er truslen for de naturtyper, som områderne er
udpeget for at beskytte, påvirkningen fra atmosfærisk kvælstofdeponering.
Flere steder er der problemer med tilgroning med vedplanter, høje urter og
græsser, især bølget bunke pga. den høje belastning med luftbåren kvælstof
og manglende pleje, ligesom invasive arter og problemarter er en trussel
GPSOBUVSWSEJFSOFnFSFTUFEFSJPNS«EFU4QFDJFMUPNS«EFUTOSJOHTGBUUJHF
TFSFSUSVFUBGOSJOHTTUPGCFMBTUOJOH%FW«EFOBUVSUZQFSFSnFSFTUFEFS
truet af udtørring som følge af grøftning og vandindvinding.
Realisering af planforslagene vil ikke betyde en forøgelse af atmosfærisk
kvælstof. Det vurderes at den mulige påvirkning af Natura2000 områderne
ikke er væsentligt, da realisering af planen ikke får betydning for områderne
udpegningsgrundlag (beskyttelse af en række arter og naturtyper) eller det
beskrevne trusselsbillede.
Jf. ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” (udgivet 2007 Danmarks Miljøundersøgelser) er området mulig levested for Bilag IV arterne
PEEFS NBSLmSCFO MHGS TQJETTOVEFUGSPHTUSBOEUVETF*GMHF%BONBSLT
Naturdatabase er der ikke registreret fund af fredede eller truede planter
eller dyr, eller Bilag IV arter indenfor eller tæt på området.
Udpegningsgrundlaget for ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede” omfatter bl.a.
NBSLmSCFO 4FMWPN EFS JLLF FS SFHJTUSFSFU NBSLmSCFO JOEFOGPS MPLBMplanområdet, kan de, på grund af områdets karakter, forventes at være
UJMTUFEF.BSLmSCFOFSJLLFPQUBHFUQ«MJTUFOPWFSUSVFEFEZSJ%BONBSL 
”rødlistearter” jf. ”Institut for Bioscience”.
7FMFHOFEFPNS«EFSGPSTUSSFCFTUBOEFBGNBSLmSCFOFSGPSIPMETWJTBGWFLTlende landskaber med spredt beplantning med åbne solvendte skrænter, løs
jord og partier med ringe eller intet plantedække. Sten, grene, træstammer
o.lign. er velegnede som rastesteder og solepladser.
5SVTMFONPENBSLmSCFOFSCMBBOMHTBSCFKEFS EFSTLBEFSNBSLmSCFOFUT
yngle- og rasteområder. Ved bebyggelse skal det derfor på etableringsUJETQVOLUFUWVSEFSFTLPOLSFU PNEFSLBOWSFNBSLmSCFOQ«MPLBMJUFUFO
&UNJEEFMUJMBUGPSCFESFGPSIPMEFOFGPSNBSLmSCFOFSCMBBUTJLSFBSUFO
gode levemuligheder, f.eks. ved at rydde beplantning på solvendte skråninger, så der kun står enkelte spredte buske og randbeplantning tilbage,
jf. ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”.
Derudover vurderes området ikke at være væsentligt leve- eller fourageringsområde for andre fredede eller udpegede arter.
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Sommerhuslov
Udlejning af værelser på hotellet, de egentlig hotellejligheder samt ferieværelser på Kokholms Hotel skal ske iht. Sommerhusloven.
Ifølge lovens §1 skal der som udgangspunkt tilladelse til erhvervsmæssig
udlejning af sommerboliger, der er dog undtagelser bl.a. for hoteller. Det
betyder, at der ikke kræves udlejningstilladelse til hotelværelserne på Hjorts
Hotel og hotellejlighederne, da disse er pålagt hotelpligt.
Derimod kræves der udlejningstilladelse til udleje af ferieværelserne på
Kokholms Hotel. Bestemmelsen administreres restriktivt, men der kan
opnås tilladelse til udlejning/udlån af virksomheds- eller foreningsejede
ferieboliger på en række vilkår, bl.a. om foreningens almennyttige sigte
eller en virksomheds størrelse.
Museumslov
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til
Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan forud
for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum
om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af
væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske
konsekvenser.
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Der er registreret følgende bygninger med middel og høj bevaringsværdig:
bygningerne på Kandebakkevej 7 har bevaringsværdi 3,
bygningerne på Kandebakkevej 13 har bevaringsværdi 2
bygningerne på Kandebakkevej 15 har bevaringsværdi 3
Kokholms Hotel har bevaringsværdi 6
Hjorts Hotel har bevaringsværdi 5.
Bygninger, der er registrerede med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke
nedrives, før en anmodning om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med
bemærkninger til nedrivningen, og det er meddelt ejeren, om der efter
planlovens § 14 nedlægges forbud mod nedrivning.
Delområde D, der omfatter den offentlige sti ”Klitten”, er omfattet af en
fredning, der sikrer offentlighedens adgang til stien.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes offentlig vandforsyning i henhold til vandforsyningsplanen.
Spildevand
Ifølge Frederikshavn Spildevandsplan 2012-2016 skal området forsynes med individuel spildevandsanlæg med nedsivning.
Nedsivningsanlæg skal etableres iht. til spildevandsbekendtgørelsen (BEK
nr 46 af 12/01/2016) kap. 14 og 15, herunder at ”bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst 1 meter og så vidt det er teknisk muligt 2,5 meter
over højeste grundvandsstand”. Grundvandsstanden i området er målt til
mellem 1,5 m. og 2,0 m. under terræn. Det vurderes, at området er egnet
til nedsivning. Inden der gives tilladelse til det enkelte projekt, skal det
konkret vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at etablere sandmile for at
overholde afstandskravet til højeste grundvandsstand.
Til sommerhusene skal der som minimum etableres 30 m. ledninger til
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nedsivning. Det vurderes at med de planlagte grundstørrelser vil dette ikke
være et problem.
Til hotellet skal der etableres nedsivningsanlæg/sandmiler på et areal på
ca. 2.700 m2. Der vil være tilstrækkelig areal på området nordøst for Hjorts
Hotel og hotellets parkeringsanlæg.
En eventuel etablering af sandmiler vil påvirke områdets visuelle fremtræden. Den naturlige proces vil forholdsvis hurtig få en sandmile til at
fremstå som en naturlig klit eller med naturlig terrænform. Det vigtigste i
den sammenhæng vil være at få overjorden og et naturligt plantedække
etableret umiddelbart efter anlægget.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring,
sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ.
:EFSMJHFSFPQMZTOJOHFSLBOmOEFTQ«XXXGPSTZOJOHFOEL
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Veje
Lokalplanen får vejadgang fra den offentlige vej Kandebakkevej via de private
fællesveje Slettevej, Katbakken og Vesterhvarre. Der er uoverensstemmelse
mellem den faktiske beliggenhed af vejene og matrikelkortets vejudlæg,
der skal derfor ske en berigtigelse af forholdene iht. gældende regler.
Lokalplanen udlægger vejarealerne med deres faktiske beliggenhed i marken.
De eksisterende veje skal fortsat fungere som vejadgange til eksisterende
sommerhuse ved Katbakken og Vesterhvarre.
Der skal alene udlægges ny vej til at betjene 2 nye parceller i delområde C2.
Udlæg af nye private fællesveje skal ske iht. privatvejsloven og godkendes
af Frederikshavn Kommune.
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 forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
TLBMBnZTFT
Der er lavet servitutundersøgelse og følgende servitutter har betydning for
lokalplanen:
Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
Tinglyst d. 14.05.1973.
Påtaleberettiget: Frederikshavn kommune og/eller grundejerforeningen.
Servitutten omhandler udstykningen vest for Slettevej, inkl. Slettevej, der
er med i nærværende lokalplan. Servitutten fastlægger en byggelinje på 10
m. fra vejmidte, hvilket er medtaget i lokalplanen.
Lokalplanen er i overensstemmelse med servitutten.
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Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
Tinglyst d. 02.05.1990.
Påtaleberettiget: Frederikshavn kommune.
Servitutten omhandler udstykningen og fastsætter vejadgang og bebyggelsesregulerende bestemmelser for de ubebyggede parceller matr.nr. 15aæ,
15aø og 15ba. Lokalplanen viderefører servituttens byggefelter, men er ikke
i overensstemmelse med bebyggelsens omfang.
De dele af servitutten der omhandler de bebyggelsesregulerende forhold
CSBnZTFTJGNMPLBMQMBOFO CFTUFNNFMTFWFESWFKSFUGBTUIPMEFT
"nZTOJOHBGQMBOFSPHTFSWJUVUUFS
%FMFBGGMHFOEFQMBOFSBnZTFTWFEMPLBMQMBOFOTFOEFMJHFWFEUBHFMTF
•
•
•
•

Lokalplan 80-S.31, Område til Hotel- og Sommerhusbebyggelse i Kandestederne, Skagen
Lokalplan 44-S.27, Område til Hotelbebyggelse i Kandestederne
Byplanvedtægt nr. 1, Kandestederne m.m.
Servitut tinglyst d. 02.05.1990 §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8.

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.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2,
give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets offentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort,
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forslaget).
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Kommuneplantillæg nr. 15.20
Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen mellem rammeområde
SKA.F.09.01 og SKA.S.09.01 SKA.09.07. De nuværende rammeområder ses
Q«mHVSPHEFOOZFSBNNFBGHSTOJOHTFTQ«mHVS%FTVEFOOESFT
på rammebestemmelserne for SKA.09.01 således at der kan etableres ferieværelser i Kokholms Hotel. Der ændres ikke på rammebestemmelserne
for SKA.F.01.

Figur 1; Kortbilag der viser afgrænsningen af de eksisterende rammeområder.

Figur 2; Kortbilag der viser de nye afgrænsninger af rammeområåe
SKA.F.09.01, SKA.S.09.01 og SKA.09.07.
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Rammebestemmelser
Rammeområdenr.
Områdenavn

SKA.S.09.01
Vester Hvarre

Overordnet anvendelse

Sommerhusformål

Anvendelse

Sommerhusformål med mulighed for ferieværelser i det tidligere Kokholms Hotel

Nuværende zonestatus
Fremtidig zonestatus

Sommerhusområde
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
Etageantal og bygningshøjde

Maks. 15 %
Maks. 1 etage og maks. 5,5 m. Kokholms Hotel dog maks 2 etager og maks 8,5 m

Bevaringsværdige bygninger

En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives,
før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til 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

Der må maks. opføres 1 bolig pr. grund, undtagen på Kokholms Hotel. Der må ikke
opsættes udvendige antenner, paraboler sller andet sende- og modtageudstyr på
CZHOJOHFSIKFSFFOEGBDBEFOTTLSJOHNFEUBHnBEFO

Grundstørrelse

Min. 2.500 m² ekskl. vejareal.

Opholdsarealer/
ubebyggede arealer

Der må ikke etableres anlæg, der kan virke generende (boldbaner, tennisbaner
og lign.) på fælles friarelaer eller på ubebyggede arealer på egen grund. Ikke bebyggede arealer, bortset fra terrasser, p-pladser og lign., skal henligge i naturtilstand.

Parkering

Der skal etableres min. 2 p-pladser pr. sommerhus på egen grund.

Rammeområdenr.
Områdenavn

SKA.S.09.07
Kandebakkevej

Overordnet anvendelse
Anvendelse

Sommerhusformål
Sommerhusformål

Nuværende zonestatus
Fremtidig zonestatus

Sommerhusområde
Sommerhusområde
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Bebyggelsesprocent
Etageantal og bygningshøjde

Maks. 15 %
Maks. 1 etage, Maks. 7,0 m. For de bevaringsværdige bygninger i området dog 1½
etage og 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

Der må maks. opføres 1 bolig pr. grund. Der må ikke opsættes udvendige antenner, paraboler sller andet sende- og modtageudstyr på bygninger højere end faDBEFOTTLSJOHNFEUBHnBEFO

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/
ubebyggede arealer

Parkering

Der må ikke etableres anlæg, der kan virke generende (boldbaner, tennisbaner
og lign.) på fælles friarelaer eller på ubebyggede arealer på egen grund. Ikke bebyggede arealer, bortset fra terrasser, p-pladser og lign., skal henligge i naturtilstand.
Se de generelle rammebestemmelser for parkering.
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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
BE%FmOJUJPOFS
Hotel: Et hotel er en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med
mulighed for servering.
Hotellejlighed: Hotellejligheder er
selvstændig beliggende enheder
tilknyttet et hotel, hvorfra hotelpligten opfyldes.
Hotel og hotellejligheder er
omfattet af reglerne i Sommerhusloven § 1 stk. 4, dvs. der som
minimum skal etableres serveringsmulighed for de overnattende gæster.
Sommerhus: Sommerhuse er huse
opført til ferie- og fritidsformål
med ét hus pr. parcel, medmindre
andet er fastsat i lokalplan jf.
planlovens §§ 38a og 39.
Ferieværelser: Ferieværelser er
værelser, der benyttes til udlejning e.lign. uden at der er tale
om et hotel, dermed forudsætter
udlejningen udlejningstilladelse
iht. Sommerhusloven § 2, også
selv om udlejningen ikke er erhvervsmæssig, eller ejendommen
helt eller delvis stilles til rådighed
uden vederlag.

ad. 3.2
Hoteldriften på Kokholms Hotel
nedlægges og kapaciteten ifølge
Lokalplan 80-S.31 overføres til
Hjorts Hotel.

ad. 3.3 og 3.5
Jf Planlovens § 40 må boliger i et
sommerhusområde, bortset fra
kortvarige ophold, ikke anvendes
til overnatning i perioden fra 1.
oktober til 31. marts. Dette gælder dog ikke, hvis boligen blev
anvendt til helårsbeboelse, da
området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet.

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at området kan anvendes til fritidsformål i form af hotel- og sommerhusformål,

1.2

at ændringer af eksisterende hoteller sker i overensstemmelse med
bygningernes oprindelige arkitektur, farver og materialer,

1.3

at det omkringliggende sommerhusområders karakter og landskabelige kvaliteter og særpræg indarbejdes i bestemmelserne i
lokalplanområdet

1.4

at sikre offentlighedens adgang til ubebyggede arealer

1.5

at området vejbetjenes fra Kandebakkevej via Slettevej, Katbakken
og Vesterhvarre.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag og omfatter
matr.nr 4k, 5a, 5r, 15aæ, 15aø, 15ba, 15l og 15p samt del af 2a, 2ce
og 15az alle Starholm, Skagen samt alle parceller der efter den 22.
juni 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D, som vist på
kortbilag 1 og 2.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i sommerhusområde og skal forblive i sommerhusområde.

3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A (Hjorts Hotel + hotellejligheder)
• Hotel, herunder hotellejligheder, restaurant, parkering o.lign.
• Bolig (1 forpagterbolig e.lign.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg kun til områdets lokale forsyning.

3.2

Antal sengepladser, delområde A
Inden for delområde A må der maks. etableres 300 sengepladser.

3.3

Anvendelse, delområde B (Kokholms Hotel)
• Sommerhusformål
• Ferieværelser
• Rekreative formål
• Tekniske anlæg kun til områdets lokale forsyning, f.eks. transformerstation.
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3.4

Tæthed, delområde B
Inden for delområde B må der maks. opføres eller indrettes 2 sommerhuse eller 10 ferieværelser.

3.5

Anvendelse, delområde C1 og C2
• Sommerhusformål
• Rekreative formål
• Tekniske anlæg kun til områdets lokale forsyning.

3.6

Tæthed, delområde C1 og C2
Inden for delområde C må der maks. opføres eller indrettes 1 sommerhus pr. selvstændig matrikuleret ejendom.

3.7

Anvendelse, delområde D
• Rekreative formål

4. Udstykning
4.1

Udstykning, delområde A
Delområde A må kun udstykkes således at hotellejlighederne
udstykkes som en selvstændig ejendom. Opfyldelse af kravene til
hotellejligheder i form af udlejning (reception) og serveringsmulighed skal, uanset en eventuel udstykning, ske fra Hjorts Hotel.

4.2

Udstykning, delområde B
Delområde B må maksimalt udstykkes som 2 grunde til sommerhusformål eller fastholdes som én ejendom til ferieværelser.

4.3

Udstykningsprincip, delområde C1 og C2
Indenfor delområde C1 og C2 må udstykningen kun foretages i
overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste
udstykningsplan.

4.4

Grundstørrelser, delområde C1 og C2
Ejendomme indenfor C1 må ikke udstykkes med mindre grundstørrelse end 2.500 m2.
Ejendomme indenfor C2 må ikke udstykkes med mindre grundstørrelse end 1.300 m2.

4.5

Udstykning, delområde D
Delområde D må ikke udstykkes.

4.6

Udstykning til tekniske anlæg
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er
TUSSFFOEBOMHHFUTTPLLFMnBEF  NIFMFWFKFOSVOEUIFSPN

ad. 4.1
Uanset om hotellejlighederne
udstykkes som en selvstændig
ejendom skal de opfylde kravene i
sommerhusloven og være tilknyttet Hjorts Hotel.

ad. 4.3
Med ”principperne” forstås, at der
kan ske en justering i forbindelse
med den endelige udstykning.

ad. 4.4
Bestemmelsen om grundstørrelse har ikke betydning for den
eksisterende ejendom matr.nr.
15l Starholm, Skagen på 878 m2.

5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1

Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres med mindste sokkelkote +1,43 DVR90.

5.2

Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist
på kortbilag 2.

5.3

Bebyggelsens omfang, delområde A (Hjorts Hotel + hotellejligheder)
Bebyggelse til hotelformål inkl. hotellejligheder indenfor delområde A må ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 4.400 m2.
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ad. 5.2
”Ny bebyggelse” omfatter al ny
bebyggelse dvs. eventuel anneks,
udhus, garage/carport mv. skal
ligeledes holdes indenfor byggefeltet.
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5.3

Hotelbygninger, delområde A
Bygninger må maks. opføres i 2 etager og med kælder med en
maks. højde på 1,25 m.
Højde maks. 8,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan.

5.3

Hotellejligheder, delområde A
Bygninger til hotellejligheder skal udføres som rækkehusbebyggelse
med boligenklaver/-grupper på min. 3 lejligheder.
Bygninger til hotellejligheder må maks. opføres i 1 etage med en
udnyttet tagetage. Samlet højde maks. 5,5 m, målt fra et fastlagt
niveauplan.
Facadehøjden må ikke overstige 2,75 m. Facadehøjden måles fra et
GBTUMBHUOJWFBVQMBOUJMGBDBEFOTTLSJOHNFEUBHnBEFO

5.4

Bebyggelsens omfang, delområde B (Kokholms Hotel)
Indenfor delområde B må der etableres bebyggelse med et maks.
samlet etageareal på 485 m2 plus 2x35 m2 til sekundære bygninger.
Bygningen må maks. opføres i 2 etager.
Højde maks. 8,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan.

5.5

Bebyggelsens omfang, delområde C1 og C2
Der må kun opføres eller indrettes ét sommerhus på hver selvstændig
matrikuleret ejendom. Sommerhuset må bestå af et hovedhus og
et anneks.
Der må maks. opføres 2 bygninger på den enkelte ejendom. Hvis
der ikke etableres et anneks, må der opføres 1 mindre, sekundær
bygning som carport, garage, redskabsskur, drivhus e.lign.

5.6

Sommerhusbebyggelsen må samlet ikke overstige et etageareal på
125 m2 pr. ejendom. Derudover må der opføres sekundære bygninger
på samlet maksimalt 35 m2.

5.7

Bygninger må maks. opføres i 1 etage. Samlet højde maks. 5,5 m,
målt fra et fastlagt niveauplan. Sekundære bygninger må maks.
opføres med en samlet højde på 4 m. målt fra et fastlagt niveauplan.
Facadehøjden må ikke overstige 3,0 m. Facadehøjden måles fra et
GBTUMBHUOJWFBVQMBOUJMGBDBEFOTTLSJOHNFEUBHnBEFO

ad. 5.8
Med bestemmelsen gives der mulighed for mindre udvidelser på
de eksisterende bevaringsværdige
bygninger.

5.8

Bevaringsværdig bebyggelse, delområde C2
Uanset §§ 5.5 og 5.6 må der på ejendomme med de bevaringsværdige bygninger markeret på kortbilag 2 etableres bebyggelse med
et maks. samlet etageareal jf. nedenstående
Kandebakkevej 7:
Kandebakkevej 13/15:

400 m2 plus 35 m2 til sekundære bygninger
300 m2 plus 35 m2 til sekundære bygninger

Ændringer på de bevaringsværdige bygninger må kun ske indenfor
maks. 1 etage.
Højde maks. 8,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan.
5.9

Delområde D
Der må ikke opføres nogen former for bebyggelse indenfor delområde D.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
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Hotelbebyggelse i delområde A og bebyggelse i delområde B
6.1
Form og arkitektur
Ny bebyggelse skal udføres i stil med de eksisterende bygninger.
6.2

Facader
Facader skal udføres som murede, pudset eller vandskuret og fremstå
i hvid eller gul.

6.3

Tage
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning
på mellem 25 og 45 grader. Tagbeklædningen skal udføres med rød
vingetegl med normal dansk format.

6.5

Skilte
Skiltning skal etableres i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land samt ”Bekendtgørelse nr.
1328, 20.11.2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i
erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land”.
Der må ikke etableres skilte indenfor delområde B.

Hotellejligheder, delområde A
6.6

Generelt
Hotellejlighederne skal fremstå som en arkitektonisk helhed med
hensyn til formsprog, materialer, farver m.v.

6.7

Facader
Facader skal udføres som pudset eller vandskuret, eller i træ, mindre
partier kan udføres i andre materialer.

6.8

Farver
Facader skal fremstå enten i hvid og gul som de eksisterende
CZHOJOHFS FMMFSJNBUFSJBMFSOFTOBUVSMJHFPWFSnBEFFMMFSNBMFTJ
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. Tilknyttet som kortbilag 3..

6.9

Tage
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning
på mellem 25 og 45 grader. Tagbeklædningen skal udføres med rød
vingesten i gammel dansk format, eller med tagpap på trekantlister, skifer, træ, græs eller strå, mindre partier kan udføres i andre
materialer f.eks. glas.

ad. 6.5
Jf. Naturbeskyttelsesloven §
21 må der bl.a. ikke opsættes
virksomhedsreklamer, der virker
dominerende i landskabet og er
synlige over store afstand. Bestemmelsen er præciseret i den
nævnte bekendtgørelse.

ad. 6.6
Alle hotellejlighederne indenfor
delområdet skal fremstå som en
arkitektonisk helhed, dvs. den
nye bebyggelse skal i formsprog,
farver mv. indgå i sammenhæng
med de 2 eksistrende bygninger
indenfor området.

Bevaringsværdig bebyggelse, delområde C
6.10

Bevaringsværdige bygninger vist på kortbilag 2 må ikke nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres uden Frederikshavn Kommunes særlige tilladelse. Ændringer må kun ske i overensstemmelse
bygningens oprindelige fremtræden, form og farver.

Sommerhuse, delområde C1 og C2
6.11

28

Generelt
Generelt skal bebyggelsens ydre fremtræden sikre, at den typiske
danske sommerhusbebyggelse bevares.

ad. 6.11
Bestemmelsen betyder bl.a. at
der ikke må opføres traditionelle
”parcelhuse” og lignende i området.
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ad. 6.12
Bestemmelsen er med til at sikre,
at den enkelte ejendom fremstår
som en harmonisk hele - også når
der efter en årrække bygges til.

6.12

Bebyggelsen på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed
med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.

6.13

Facader
Facader på alle bygninger skal udføres som pudset eller vandskuret,
eller i træ.
Mindre bygningsdele (mindre end 1/3 af facader eller gavle) kan
udføres i andre materialer end facadematerialerne, fx sten, zink
eller glas.

ad. 6.15
Med bestemmelsen kan nye sommerhus etableres med traditionelt
symmetrisk saddeltag, men det
vurderes, at det ligeledes er muligt
at indpasse ny bebyggelse med
andre tagformer, f.eks. ensidig
taghældning eller asymmetrisk
taghældning i området.
Fladt tag vurderes dog alene
at være acceptabelt på mindre
bygningsdele eller sekundære
bygninger.

6.14


Farver
' BDBEFS TLBM GSFNTU« NFE NBUFSJBMFSOFT OBUVSMJHF PWFSnBEF FMler males i 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. Tilknyttet som kortbilag 3.

6.15

Tagform
Tage skal udføres med saddeltag med en taghældning på mellem
18 og 28 grader.

6.16


Tagmaterialer
4 ZOMJHFUBHnBEFSTLBMVEGSFTNFEUBHQBQQ«USFLBOUMJTUFS USFMler med græs, mindre partier kan udføres i andre materialer f.eks.
glas.

6.17


Solfangere
 FS LBO PQTUUFT TPMGBOHFSF PH TPMDFMMFS J UBHnBEFO  T«GSFNU EF
%
integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller
genboer.

6.18

Skilte
Der må ikke etableres skiltning indenfor delområde C.

7. Ubebyggede arealer
ad. 7.1
Der opfordres til at pleje grunden
løbende ved blandt andet at
fjerne selvsåede træer og buske
og bekæmpe Rynket Rose (rosa
rugosa, Hybenrose).

ad. 7.3
Naturstyrelsens ”Sort liste” over
invasive arter omfatter bl.a. Rynket Rose, visse arter af fyrretræer
mv. Hele listen er vedlagt som
bilag 4.

7.1

Generelt
Ubebyggede ubefæstede arealer skal fremstå og bevares
uberørte som hede, overdrev og åbne naturarealer.

7.2

Beplantning
Inden for lokalplanområdet må der ikke plantes eller genplantes
træer og buske, og der må ikke anlægges haver, herunder græsplæner.

7.3

Uanset § 7.2 må der indenfor byggefeltet plantes i umiddelbar tilknytning til selve bebyggelsen, men kun træer og buske af typer,
der er naturligt hjemmehørende i klitlandskabet.
Der må ikke plantes træer, buske eller planter optaget på Naturstyrelsens ”Sorte liste over invasive arter” vedlagt som bilag 4.

7.4

Belægning, terrasser mv.
5FSSBTTFSPHBOESFBSFBMFSCFMBHUNFEnJTFS USFMMFSMJHOFOEFN«
kun anlægges indenfor byggefeltet og i en afstand på 5 m. fra
bebyggelsen og kun med det formål at tjene som opholdsareal.
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7.5

Befæstelse af veje
Veje må kun befæstes med sand eller grus. Køre- og vendearealer
indenfor byggefeltet i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen må
FUBCMFSFTNFEGBTUCFMHOJOHTPNHSTBSNFSJOHTTUFOFMMFSnJTFS

7.6

Stakitter, mure, fodhegn mv.
Stakitter, plankeværk og læmure må kun etableres indenfor byggefeltet og i en afstand på 5 m. fra bebyggelsen og kun med det
formål af være lægivende og afskærmende ved opholdsarealer.
De må maksimalt være 1,2 m høje. Læmure, plankeværk mv. må
dog være højere på helt korte strækninger ind mod huset.

7.7

Afgrænsningen af de enkelte grunde må ikke markeres i marken.

7.8

Sandmiler
Sandmiler til nedsivning af spildevand skal indpasses i terrænet,
og der skal så vidt muligt tages hensyn til naboer ved placeringen.
De skal udformes med et så naturligt præg som muligt og må ikke
etableres med en hældning der overstiger 1:2.

7.9

7.10

Miler må kun anlægges af rene sand- og jordmaterialer, der må ikke
tilføres materialer udefra. Ved etablering af milen skal overjorden
graves af og genanvendes som overjord på milen.
Terrænregulering i øvrigt
Ud over etablerig af sandmiler må der kun foretages terrænregulering
på ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og kun indenfor
byggefeltet og i umiddelbar tilknytning til bebyggelse.
Der skal altid tages størst mulig hensyn til grundens naturlige terræn.

7.11

Portaler
Der må ikke etableres murede søjler eller opføres protaler eller
lignende ved indkørslen til grunden.

7.12

Lyskilder
Der må ikke etableres belysning undtagen i umiddelbar tilknytning
til bebyggelse.
De anvendte armaturer skal have nedadrettet lys, og belysningen
må ikke være blændende eller generende for omgivelserne. Armaturer må ikke gives en højde der overstiger bygningens facade.

7.13

Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede
arealer.

7.14

Oplag
Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer
N«JLLFmOEFTUFE
Både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares/
henstilles indenfor lokalplanområdet.

7.15
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Offentlig tilgængelige arealer, delområde A og D
Ubebyggede areal med en større afstand end 10 m fra bygninger og
terasser skal være offentlig tilgængelige.

ad. 7.8
Milerne skal fremstå som en naturlig del af terrænnet, og de skal
i øvrigt anlægges i overensstemmelse med vilkår i nedsivningstilladelsen, bl.a. vedr. aftstande til
vej og skel.

ad. 7.9
Jord med anden sammensætning
kan give en anderledes plantevækst med arter som ikke er naturligt hjememhørende i området.
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8. Veje, stier og parkering
8.1

ad. 8.1
Der er primært tale om eksisterende private fællesveje.

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Kandebakkevej, Slettevej, Vesterhvarre og Katbakken som vist i princippet på kortbilag
.FEwJQSJODJQQFUwNFOFT BUWFKFOHPEULBOnZUUFTOPHMFNFUFS
i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
De 3 parceller mod syd i delområde C1 får vejadgang fra vest af ny
vej fra Vesterhvarre.
Veje i området skal fortsat fungere som vejadgang for øvrige ejendomme ved Katbakken, Vesterhvarre og Slettevej.

8.2

Stier
Eksisterende stier fastholdes med en placering som vist i princippet på kortbilag 2.

8.3

Stier og veje skal fastholdes som offentlig tilgængelige.

8.4

Parkering
Der udlægges areal til parkering i tilknytning til hoteldriften som
vist på kortbilag 2. Parkeringen skal overholde følgende normer for
parkeringspladser:
1 p-plads pr. enhed/værelse
1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 publikumslokale (restaurant m.v.)
Til hver sommerhus skal der anlægges minimum 2 parkeringspladser
på egen grund.

9. Tekniske anlæg
9.1

Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under
terræn.

9.2

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

9.3

Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler skal placeres på jorden i tilknytning til bebyggelsen og må ikke være synlige fra nabobebyggelser,
offentlig veje og stier.

10. Grundejerforening
10.1

Medlemspligt
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige nye sommerhuse inden for lokalplanens delområde C1.

10.2

Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje,
fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge
reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdelse og
renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de
opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
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10.3

Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes
af Frederikshavn Kommune.

10.4

Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det.

10.5

Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune,
optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig
NFEFOFMMFSnFSFCFTU«FOEFHSVOEFKFSGPSFOJOHFSGPSUJMHSOTFOEF
PNS«EFSFMMFSPQEFMFGPSFOJOHFOJUPFMMFSnFSFTFMWTUOEJHFGPSeninger.
Påtaleberettiget er Frederikshavn Kommune.

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
11.1

Ubebyggede arealer
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
lokalplanens punkt 7.

11.2

Parkering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som
anført under lokalplanens punkt 8.4-8.5.

12. Lokalplan og byplanvedtægt
12.1

Lokalplan 80-S.31, Område til Hotel- og Sommerhusbebyggelse i
Kandestederne, Skagen
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan SKA.S.09.01.01 ophæves lokalplan 80-S.31, Område til Hotel- og
Sommerhusbebyggelse i Kandestederne, Skagen, tinglyst 20.01.1989,
for det område, der er omfattet af lokalplan SKA.S.09.01.01.

12.2

Lokalplan 44-S.27, Område til Hotelbebyggelse i Kandestederne
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
SKA.S.09.01.01 ophæves lokalplan 44-S.27, Område til Hotelbebyggelse i Kandestederne, tinglyst 27.08.1984, for det område, der er
omfattet af lokalplan SKA.S.09.01.01.

12.3

Byplanvedtægt nr. 1, Kandestederne m.m.
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
SKA.S.09.01.01 ophæves byplanvedtægt nr. 1, Kandestederne m.m.,
tinglyst 01.04.1953, for det område, der er omfattet af lokalplan
SKA.S.09.01.01.

13. Servitutter
15.1

Ophævelse af servitutter
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
SKA.S.09.01.01 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens
område delvis:
Matr.nr. 15az Starholm, Skagen
Tinglyst: 02.05.1990
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Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune


ff     PHBnZTFT

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

16. Lokalplanens retsvirkninger
16.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme 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.

16.2

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser
fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i
henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

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

Birgit S. Hansen r
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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Kortbilag 1
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Arealanvendelse
Lokalplan SKA.S.09.01.01
Sommerhusområde ved Kandestederne
Målforhold ca 1:4.000

Forslag til Lokalplan SKA.S.09.01.01 ƔKortbilag

Kortbilag 2
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Bilag 3 - Jordfarveskalaen
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Bilag 4 - Miljøstyrelsens liste over invasive arter
Dansk Sortliste (Maj 2008)
Terrestriske arter
Planter:
- Almindelig bukketorn ( Lycium barbarum )
- Aks-bærmispel ( Amelanchier spicata )
- Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr ( P. mugo var. rostrata eller P. uncinata ))
- Bynke-ambrosie ( Ambrosia artemisiifolia )
- Canadisk bakkestjerne ( Conyza canadensis )
- Canadisk gyldenris ( Solidago canadensis ) og sildig gyldenris ( Solidago gigantea )
- Glansbladet Hæg ( Prunus serotina )
- Have-guldnælde ( Lamiastrum galeobdolon )
- Japansk hestehov ( Petasites japonicus )
- Japansk pileurt ( Fallopia japonica ) og Kæmpe-pileurt ( Fallopia sachalinensis )
- Japansk x Kæmpe-pileurt ( Fallopia x bohemica )
- Klitfyr eller Contortafyr ( Pinus contorta )
- Kæmpe-balsamin ( Impatiens glandulifera )
- Kæmpe-bjørneklo ( Heracleum mantegazzianum )
- Mangebladet lupin ( Lupinus polyphyllus )
- Pastinak ( Pastinaca sativa )
- Rynket rose ( Rosa rugosa ) eller Kamtchatka-rose ( Rosa kamtchatica )
- Rød Hestehov ( Petasites hybridus )
4N«CMPNTUSFUCBMTBNJO *NQBUJFOTQBSWJnPSB 
- Stor tusindstråle ( Telekia speciosa )
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Bilag 5 - Miljørapport
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at omdanne området ved Saltebakken med den gamle Martin-fabrik til et attraktivt bolig- og erhvervsområde.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.BC.15.13.01 til offentlig debat
i perioden fra den xxxx til den xxxx. 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,
Finn Rasmussen på telefon 98 45 62 19 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) 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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FRE.BC.15.13.01

Lokalplanområdets placering i Frederikshavn by.
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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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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Området ved Saltebakken har gennem en lang årrække været et erhvervsområde, der senest har huset MARTIN-fabrikken. Fabrikken har de sidste
fem år stået tom. Der udarbejdes lokalplan med henblik på at omdanne
det gamle fabriksområde til et attraktivt bolig-og erhvervsområde, hvor
erhvervsdelen afgrænses til erhverv, der er forenelig med etablering af
boliger.

Eksisterende fabriksbygninger inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er beliggende i byzone i den sydlige del af Frederikshavn ved Frederikshavn Marina. Området omfatter ca. 52.700 m² og består ved lokalplanens udarbejdelse primært af fabriksbygninger og eksisterende parcelhuse. Fabriksbygningerne er ved lokalplanudarbejdelsen
ubenyttede. Øst for Saltebakken ligger et område, der anvendes til vinteropbevaring af lystbåde.
Området afgrænses mod vest af Statsvej 437/E45 og mod syd af Saltebakken. Vest og syd for lokalplanområdet ligger desuden større parcelhuskvarterer. Nord for området ligger Renseanlægget og Frederikshavn Marina. Mod øst ligger en række parcelhuse mellem lokalplanområdet og havet.
Omkring lokalplanområdet ligger vejen Saltebakken. Saltebakken er i dag
eneste vejadgang til Renseanlægget og Søsportshavnen.

Frederikshavn Marina beliggende øst for lokalplanområdet.

Her ses dele af renseanlægget.
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Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at omdanne et nedslidt og ubenyttet fabriksområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområe, hvor der skabes mulighed for opførelse af etageboliger i op til 10 etager. Etageboligerne vil få
udsigt over Frederikshavn Marina og Kattegat. For at minimere indbliksgerne for eksisterende boliger i naboområderne fastsætter lokalplanen
krav om, hvordan etageboligerne skal orienteres.
Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder, der udlægges til følgende anvendelse:
Delområde 1
Delområde 2
Delområde 3
Delområde 4
Delområde 5

Etageboligbebyggelse
Erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3
Åben-lav boligebyggelse
Oplagsplads for Frederikshavn Marina
Eksisterende vejareal, ny vejadgang til renseanlægget og Frederikshavn Marina samt oplagsplads
for Frederikshavn Marina

Delområde 1
Der kan etableres 17.300 m² etageareal til etageboligbebyggelse inden for
delområde 1. Bebyggelsen skal placeres inden for de etagefelter, der er
angivet på kortbilag 4. Bebyggelse, der ligger tættere end 20 m på vejskel
mod Saltebakken, skal orienteres så de primære åbninger, defineret som
vinduer i køkken, alrum og stue, vender som anført på kortbilag 4.
Bebyggelsen mod Saltebakken orienteres så de primære åbninger vender
væk fra renseanlægget, der ligger som nabo mod nord. Dette skal medvirke til at minimere lugt-og indbliksgener.
Den maksimal bygningshøjde knytter sig til antallet af etager og fordeler
sig således:
• 2 etager
8,5 m
• 3 etager
- 11,5 m
• 4 etager
- 14,5 m
• 6 etager
- 21,0 m
• 7 etager
- 24,0 m
• 8 etager
- 27,5 m
• 10 etager - 34,0 m
Delområde 1 underopdeles i 1a og 1b for at give mulighed for, at stueetagen
i 1b kan bygges sammen med erhvervsbebyggelsen i delområde 2. Herved
kan erhvervsdelen brede sig til delområde 1. Forudsætningen er dog at
adgangen til den erhvervsmæssige anvendelse alene sker fra delområde 2.
Bebyggelsen må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m mod Saltebakken
og delområdegrænsen mod delområde 5.
Bebyggelsens facader skal udføres som træbeklædning, blank mur i tegl,
pudset eller vandskuret murværk eller overfladebehandlet beton. Til
maks. 1/3 af bebyggelsen kan der dog anvendes andre materialer. Lokalplanen fastsætter ikke hvilke der skal anvendes, men giver et eksempel
herpå. Facaderne skal fremstå med materialets naturlige overflade eller
males i farverne dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Til maksimalt 1/5 af bebyggelsens facade kan der dog anvednes andre farver.
10
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Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 20 % af boligetagearealet. Heraf skal mindst 50 % af opholdsarealet anlægges som fælles
friareal. Lokalplanen fastlægger ikke hvor friarealet skal placeres. Til hver
bolig skal der etableres et privat opholdsareal på mindst 4 m².

Inspiration og eksempler
Billederne viser et eksempel på den bebyggelse, der kan opføres inden for
delområde 1.

Havneholmen ved Københavns Havn tegnet af Lene Tranbjerg.

Boliger i Sacheon, SydKorea tegnet af A.E.A_Atelier
Espa:ce Architectes

79&Park i Stockholm, Sverige tegnet af Bjarke Ingels Group
(BIG)
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Delområde 2
Inden for området kan der etableres maksimalt 4100 m² etageareal til erhverv, heraf kan der etableres én dagligvarebutik med et etageareal på
maks. 1000 m². Ny bebyggelse kan etableres i maks. 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 10,5 m. Bebyggelsen skal placeres inden for de
etagefelter, der er angivet på kortbilag 2.
Bebyggelsens facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk , træ, metalplader, transparent glas eller beton. Facaderne skal fremstå med matrialet naturlige overflade eller males i farverne
dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Til maksimalt
1/5 af bebyggelsens facade kan der dog anvednes andre farver.
Taghældningen skal være mellem 0 og 50 grader. Der må ikke anvendes
blanke og reflekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solfanger og solceller på eller integreret i tagfladen.
Der gives mulighed for at opsætte to pyloner inden for lokalplanområdet.
En i den nordlige del og en i den sydlige del af delområde 2. Der kan herudover opsættes et facadeskilt pr. virksomhed på facaden.
Der skal indrettes udendørs opholdsareal til erhverv svarende til mindst
10 % af etagearealet.
Delområde 3
Nye ejendomme kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 700 m²
ekskl. vej. Der kan opføres én bolig på hver ejendom. Bebyggelsen kan
etableres i maksimalt 2 etager med kælder. Den maksimale bygningshøjde
må være 8,5 m og bebyggelsesprocent maks. 30.
Facader skal udføres som blank murværk i tegl eller fremstå med vandskurede/pudsede vægge givet farve inden for jordfarveskalaen. Op til 1/3
af facaden kan opføres i andre materialer og farver.
Hegn i skel skal være levende hegn.
Taghældningen skal være mellem 0 og 50 grader. Der må ikke anvendes
blanke og reflekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solfanger og solceller på eller integreret i tagfladen.
Delområde 4
Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lystbåde samt klargøring af disse. Der kan ifm. vinteropbevaring af både opføres midlertidig bebyggelse.
Delområde 5
Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lystbåde samt klargøring af disse. Der kan ifm. vinteropbevaring af både opføres midlertidig bebyggelse. Inden for området kan der etableres ny adgang fra Statsvej 437/E45 til renseanlæg og Frederikshavn Marina.
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Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan indrettes.

N

Europavejen

n
Saltebakke

Søsportsvej

Illustrationsplanen viser et eksempel på indretning af lokalplanområdet.

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.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for et område, der i
kommuneplanens retningslinjer er udpeget som værdifuldt kulturmiljø Frederikshavn Syd. Den del der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø omfatter ny vejadgang til renseanlægget og udgør alene vejareal.
Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for et område udpeget som lavbund i kommuneplanens retningslinjer. Inden for disse arealer
bør man sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for vandstandsstigning.
Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote for områdets byggeri på 2,5
m DVR90.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme FRE.E.12.17
og FRE.O.12.08.
FRE.E.12.17 fastlægger områdets anvendelse til erhverv med virksomheder
inden for virksomhedsklasse 2-4. Der kan ikke etableres nye boliger inden for rammeområdet. Bebyggelsesprocenten er 50 for rammeområdet.
FRE.O.12.08 fastlægger rammeområdets anvendelse til offentlige formål
Inden for begge rammeområder kan bebyggelsen kun etableres i 2 etager
med en maksimal bygningshøjde på 10,5 m.
Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer i forhold til anvendelse, etageantal, bebyggelsesprocen
og bygningshøjde. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som sikrer den
nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.
Miljøscreeningen af nærværende lokalplan viser, at der er flere af de undersøgte miljøforhold der vurderes at kunne blive påvirket af lokalplanen.
Der er derfor udarbejdet miljøvurdering af følgende emner:
• Gener (lugt og støj) fra renseanlægget
• Trafikken ifm. udvidelse af vejkryds
• Visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri
Miljørapporten offentliggøres samtidig med lokalplanen. Miljørapporten
findes som selvstændigt bilag til lokalplanen.
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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.
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Lokalplanen inddrager ikke nye arealer, men
fastlægger alene bestemmelser for byfornyelse af
arealer som allerede er del af Frederikshavn by.
ca.

4 00

m

På nedenstående billeder er påvirkningen af kystlandskabet visualiseret, baseret på den illustrationsUTM 32-koordinat plan, der er vist på side 13. Visualiseringen er desuden
N = 6365459
vist i større udgave i bilag 6 Visualiseringen viser et
E = 592005
eksempel på den påvirkning, der kan ske af kystlandFotostandpunkt

Billede taget fra havet med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt til lokalplanområdet. Billedet er taget ca. 2,5 m over havoverfladen med et Sony LT25i kamera med brændvidde 4 mm (35 mm ækvivalent) og blænde f/2.4.

Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide
kasser.
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skabet med udgangspunkt i det maksimale etageantal tilladt i lokalplanen. Bebyggelsen er indplaceret mellem eksisterende bebyggelse. Det er
tydeligt, at bebyggelsen vil være synlig fra kysten. I hvilket omfang vil afhænge af det endelige projekt, herunder de endelige bygningshøjder og
farvevalg.
Detailhandel
Som udgangspunkt kan der i henhold til kommuneplanen planlægges for
detailhandelsbutikker inden for de afgrænsede områder som fremgår af
kommuneplanen. Lokalplanområdet ligger ikke inden for et af disse afgrænsede områder. Kommuneplanens retningslinje 6.5 fastlægger dog, at
der uden for de udpegede centre kan etableres dagligevarebutikker med
en størrelse op til 1000 m² og op til 200 m² for udvalgsvarebutikker. Det
anbefales en minimumafstand på 500 m til nærmeste dagligvarebutik.
Den nærmeste dagligvarebutik i forhold til lokalplanområdet er Netto ved
Skøjtealleen, der ligger ca. 600 m fra lokalplanområdet.
I det tillæg til kommuneplanen, der følger lokalplanen ændres kommuneplanens detailhandelsstruktur for Frederikshavns, idet der inden for området kan etableres et nyt Lokalcenter med samlet butiksareal til dagligvarer på op til 3.000 m² samt et samlet butiksareal til udvalgsvarer, der
knytter sig til fritidssejlads, på op til 500 m².
Lokalplanen giver mulighed for etablering af dagligvarebutik indenfor
området med et bruttoetageareal på op til 1000 m² og udvalgsvarebutik
med et bruttoetageareal på op til 500 m².
Ved lokalplanens udarbejdelse er planloven under behandling med henblik på liberalisering af planlovens bestemmelser. I den forbindelse drøftes en ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser. I lokalplanprocessen har ejer ønsket mulighed for etablering af dagligvarebutik med et
bruttoetageareal på op til 2000 m², hvilket imidlertid ikke er muligt inden
for den gældende planlov. Såfremt planlovens detailhandelsbestemmelser
ændres vil Frederikshavn Kommune imødekomme en ansøgning om større
butiksstørrelse.
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Inden for lokalplanområdet ligger der to bygninger, Saltebakken 65 og
67, registreret med bevaringsværi 8 - lav bevaringsværdi. I Frederikshavn
defineres bygninger i lokalplaner med bevaringsværdier fra 1-4 som bevaringsværdige.

Eksisterende parcelhuse ved den nordlige del af Saltebakken, hvoraf et par er registreret med bevaringsværdi 8.
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@dchZ`kZchkjgYZg^c\

Det kan blive nødvendigt at nedrive de eksisterende boliger Saltebakken
65-71, hvis lokalplanområdet i sin helhed skal udnyttes som anført i nærværende lokalplan.
Vindsus/Turbulens
Når vind rammer en høj facade og derved tvinges nedad kan der opstå
turbulens omkring bebyggelsen. En fremherskende vind fra vest vil typisk
skabe vindnedslag på bygningens vestfacade og turbulens på bygningens
østside.

IgZZ`hZbeaZgek^cYZchhig³bc^c\Zgdb`g^c\[dgh`Zaa^\ZWn\c^c\hineZg#
Tre
eksempler på vindens strømninger
7Zb²g`]kdgYVcYZc]³_ZWn\c^c\cZYZghiÆig²``ZgÆk^cYZccZY#@^aYZ
i^aY^V\gVbbZiZg?Vc<Z]a!A^kZibZaaZb]jhZcZ!6g`^iZ`iZch;dgaV\!
omkring
forskellige bygningstyper.
@³WZc]Vkc'%%(!h#&+-#
Bygningshøje og afstand mellem bygningerne har betydning for lævirkning
og turbulens. Kilde: Højhushåndbog,
Realdania, 2005 s. 91.

Jo større en bygnings dimension er, desto højere vindhastighed og større
turbulens vil præge vindmiljøet omkring bygningen. Opholdsarealer, der
er forblæste vil ikke blive fyldt med liv og aktivitet. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at udendørs opholdsarealer på terræn skal
placeres og udformes så vindsus og turbulens minimeres.
Forholdet omkring vindgener afhænger i høj grad af samspillet mellem
bygningsvolumen og omgivelserne såsom terræn, vegetation og bebyggelse. Vegetation kan fungere som en afværgeforanstaltning for vindgener. Tætte trækroner kan f.eks. dæmpe kastevinde fra bebyggelsen.
I forbindelse med fastlæggelsen af det endelig byggeprojekt skal det dokumenteres, hvordan eventuel turbulens håndteres.
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. Byggeri må ikke
opvarmes med el medmindre det sker med en bæredygtig varmekilde.

Eksempel på vindens strømninger omkring en bygning. Kilde: Højhushåndbog, Realdania, 2005 s. 92.

Opføres byggeriet som lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til
kollektiv varmeforsyning. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles for, at et byggeri kan karakteriseres
som lavenergibyggeri.
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 spildevandsplanen er området fælles kloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må
afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det
offentlige kloaksystem.
Iht. den gældende spildevandsplan skal området på sigt separatkloakeres
- dvs. regn- og spildevand i hver sin ledning. Det anbefales derfor, at interne kloakanlæg på grundene etableres som separatsystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
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regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Der skal om nødvendigt etableres støjafskærmning i forhold til Europavejen, således at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer i bebyggelsen ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj
på 58 dB.
Skyggeforhold
Der er udarbejdet skyggeberegninger, der viser skyggekast for lokalplanområdet mod naboejendommene syd, sydøst og vest for lokalplanområdet, jf. bilag 5. Beregningsresultatet er sammenfattet i nedenstående tabel.
Årstid

Sommer

Efterår

Vinter

Forår

Dato

Juli

oktober

Januar

April

Solopgang

ca. kl. 4.30

ca. kl. 7.12

ca. kl. 9.39

ca. kl. 6.42

Solnedgang

ca. kl. 21.57

ca. kl. 18.46

ca. kl. 15.48

ca. kl. 19.47

Syd

Mulig skyggepåvirkning af

Ingen skyggepåvirkning

Ingen skyggepåvirkning

Ingen skyggepåvirkning

Saltebakken 28-44 +

den nordligste del af ha-

31-35

ven på Saltebakken 35 fra

Ingen skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

ca. kl. 20.20 til solnedgang.
Sydøst

Mulig skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

Saltebakken 46-52

fra ca. kl. 19.50 til solned-

fra ca. kl. 17.45 til sol-

gang.

nedgang.

Vest

Mulig skyggepåvirkning fra

Mulig skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

Vest for Statsvej 437/

solopgang til ca. kl. 6.30

fra solopgang til ca. kl.

fra solopgang til ca. kl.

fra solopgang til ca. kl.

8.40

10.30

8.15

E45

fra ca. kl. 18.35 til solnedgang.

Beregningerne er baseret på illustrationsplanen vist på side 13. Såfremt
der opføres bebyggelse med mindre bygningshøjde end angivet på kortbilag 4 kan dette medføre mindre skyggekast end de beregnede.
Samlet vurderes det på baggrund af de beregnede skyggekast, jf. bilag 5,
at skygger fra lokalplanområdets bebyggelse i mindre omfang vil være til
gene for boligbebyggelsen syd, vest og øst for lokalplanområdet. Nord for
lokalplanområdet ligger der ingen boliger. Skyggegenerne vurderes således værende af mindre væsentlig karakter.
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Ɣ
Lugt

Ɣ

Støj

Ɣ

slambehandling er overdækket for

Ɣ
Lugt – 20 m zone

omgivelserne. Der er erfaring for
afgiver
derfor er
Støj – 50 m zone

Ɣ m zone
Lugt – 100
Ɣ
Ɣ

MIDDELVIND

De blå
ligger
encentreret
afstand af 50
Ɣ arealer
Zonerne
erindenfor
angivet
udmefra
ter fra de installationer på renseanlægget, der erfaringsmæssigt afgiver støj.

Vindretning

Ɣ

Vindstyrke

Model, der viser hvor stor en procentdel af tiden vinden er
VINDRETNING
blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-intervaller.
F.eks. har der i 4 % af tiden været vind mod nord.

Aerosoler er små partikler eller
dråber, som svæver i luften.

VINDRETNING

De røde arealer ligger indenfor en afstand af hhv. 20
og 100 meter fra de installationer på renseanlægget,
der erfaringsmæssigt afgiver lugt.

Model, der viser hvor kraftig MIDDELVIND
vinden har blæst, når den er
blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-intervaller.
F.eks. ses at vinden fra øst mod vest er kraftigere end vind
fra andre verdenshjørner.

Renseanlægget
Renseanlægget overholder alle krav til udledning og emissioner. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme støj og lugt fra anlægget. De
åbne anlæg kan give anledning til lugt, aerosoler og støj. Visuelt vil man
se brunt vand bevæge sig og indimellem vil der forekomme skum på overfladerne. Anlæg og tanke kan medføre bl.a. plaskelyde. Herudover vil der
være motorlyde fra transport samt af- og pålæsning.
Det ses kun yderst sjældent, at lokalplanområdet er i vindsiden af renseanlægget. Den dominerende vindretning er mod nordøst, væk fra lokalplanomrrådet. I det tidsrum , hvor der er registreret vind i retning af lokalplanområdet er vinden kun svag, dvs. under 2 m/s.
Lokalplanen er medvirkende til at forebygge de miljømæssige konflikter,
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der kan opstå, når renseanlæg og boliger er naboer. Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser som skal være med til at minimere renseanlæggets genepåvirkning af boligerne vedr. lugt og indblik til renseanlæggets åbne tanke.
Lokalplanens bestemmelser omfatter orientering af boligerne samt en minimum afstand mellem boliger og renseanlæg. Herudover skal indsugning
til ventilation placeres på bygningens sydside for at få den så langt væk
fra renseanlægget som muligt. Indretning af opholdsarealer bør tage udgangspunkt i at minimere eventuelle lugt- og støjgener på opholdsarealerne.
Lugtpåvirkningen vil afhænge af vejr og vindretning. Man kan ikke forvente, at lugtgenerne med lokalplanens bestemmelser vil forsvinde helt.
Der må forventes lejlighedsvis lugtgener.
Trafik til og fra renseanlægget kan ligeledes give anledning til støj. Især
tung trafik som slamsugere, slamtransport med hænger og sættevogn
med kemikalier kan give anledning til vibration og støj.
Lokalplanen udlægger ny adgangsvej til Statsvej 437/E45. Denne vej giver
lettere adgang til renseanlægget. Støjpåvirkningen fra tung trafik mindskes derved.
Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det
på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af
omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.
Jordforurening
I forbindelse med tidligere arealanvendelse kan der være sket forurening
af nogle af ejendommene i lokalplanområdet. I området er matr.nr. 124ba
Bangsbo, Frederikshavn Jorder registreret som uafklaret. Dette kan medføre
særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde eller ændret anvendelse
af ejendommene. Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger.
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.
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Eksisterende trebenet kryds ved Europavejen og Thodesvej. I baggrunden ses en
af bådoplagspladserne ved Frederikshavn Marina.

Veje
Lokalplanområdet har vejadgang fra den offentlige vej Saltebakken. Saltebakken fungerer i dag som adgang til Frederikshavn Marina og Renseanlægget. Lokalplanen giver mulighed for ny adgang til Statsvej 437/E45
ved at lave det eksisterende trebenet kryds ved Thodes vej til et firbenet
kryds med ny vejadgang til Renseanlæg og Frederikshavn Marina. Der skabes på denne måde mulighed for at differentiere tung trafik til hhv. renseanlæg/Marina og til lettere trafik til eksisterende og ny boligbebyggelse.
Den nye vejadgang er ikke en forudsætning for, de øvrige muligheder lokalplanen skaber.
Den nye vej fra Statsvej 437/E45 udlægges som en ca. 20 m bred vej fra
Statsvej 437/E45 til Søsportsvej. Kørebanebredden skal være mindst 6,5 m.
Der udlægges desuden en 14,5 m bred vej fra Renseanlægget til vejen til
Søsportsvej.

Registreringen er foretaget i
2014 på en målestation ud for
Klitgade / Stenstrupsgade, hvor
fartgrænsen er 60 km/t.

På Statsvej 437/E45 er der i 2014 foretaget registrering af trafikken. Der er
talt 14.000 køretøjer pr. døgn med en gennemsnitlig hastighed på 54,3
km/t. På strækningen ud for lokalplanområdet er Statsvej 437/E45 firsporet med to spor i begge retninger og midterrabat. Fartgrænsen på det pågældende sted er 70 km/t. Udkørslen fra Saltebakken er etableret med to
svingbaner, med en længde på ca. 20 m. Frederikshavn Kommune vil lægge vægt på, at det indendørs støjniveau, der stammer fra trafik på Europavejen og renseanlægget, ikke overstiger 33 dB(A) i primære opholdsrum.
Primære opholdsrum er normalt defineret som opholds- og soverum.
Lokalplanområdets placering ved Hovedlandvej 438/E45 gør lokalplanområdet synligt for bilisterne til og fra Frederikshavn. Af hensyn til trafiksikkerheden fastsætter lokalplanen bestemmelse om etablering af minimum
5 m bred grønt bælte, hvorpå der skal plantes solitære træer med 6 til 8 m
mellemrum. Træerne vil med tiden understrege vejens forløb og give bilisternes indblik til lokalplanområdet et perspektiv.
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Den nordlige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel
til fabriksområdet.

Den østige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel
til fabriksområdet.

Inden for lokalplanområde udlægges en ny 8 m øst-vest gående bred privat vej med overkørsel til Saltebakken. Vejen skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 6 m og giver adgang til lokalplanområdets boligbebyggelse. Vejen ligger ca. 15 m nord for eksisterende overkørsel på
stedet. I forbindelse med vejen udlægger lokalplanen to større parkeringsområder der knytter sig til boligbebyggelsen. I den nordlige del af
Saltebakken ved renseanlægget udlægger lokalplanen et parkeringsareal,
hvortil der er adgang til dels Saltebakken og ny vej beliggende i udlagt
erhvervsområde ved lokalplanområdets vestlige grænse. Ny overkørsel til
Saltebakken ligger ca. 15 m øst for eksisterende overkørsel på stedet.
Erhvervsområdet ved lokalplanområdets vestlige grænse får selvstændig
vejadgang til Saltebakken. Den eksisterende overkørsel ved lokalplanområdets sydvestlige hjørne bibeholdes, herfra udlægges en 9 m bred vej
mod nord. Denne forbindes med en række parkeringsarealer inden den
munder ud i den nordlige del af Saltebakken. Kørebanebredden skal være mindst 6,5 m, hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal
kørebanebredden være mindst 7 m.

Den sydlige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel til fabriksområdet.
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Antallet af parkeringspladser fastlægges i henhold til den faktiske udnyttelse. For åben-lav boligbebyggelse skal der anlægges 2 P-pladser på egen
grund. For etageboliger skal der anlægges minimum 1,5 P-plads pr. bolig
og for erhverv afhænger antallet af P-pladser af hvilket erhverv der etableres, jf. parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune.
Parkeringspladserner til erhverv og etageboliger anlægges inden for de på
kortbilag 2 viste parkeringsarealer. Dele af parkeringsarealerne skal anlægges som handicapparkeringspladser. Parkeringsarealerne kan indgå i
dobbeltudnyttelse af parkeringsarealerne i henhold til ”’Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.
Arbejdsdag, dagtimer
Funktion

Morgen

Eftermiddag

Aften

Lørdag
formiddag

Aften åben
(indkøb)

Beboelse

50

60

100

60

75-90

Butikker

30

50-75

5

100

100

Kontorer

100

90-100

5

5

5-10

Uddrag af tabel vedr. dobbeltudnyttelse fra s. 12 i Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune. Tallene i tabellen angiver parkeringsbehovet i % på forskellige
tidspunkter. Parkeringsbehovet er baseret på erfaringstal.

Parkeringsnormen anfører, at der er størst pres på parkeringsarealerne
om eftermiddagen. Behovsprocenten kan derfor ligge til grund for beregningen af antallet af parkeringpladser inden for lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger, at der minimum skal anlægges p-pladser svarende til
1 plads pr. etagebolig inden for areal udlagt hertil. Resten af parkeringspladserne kan findes som del af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne
på delområdet til erhverv.
Parkeringspladserne skal gøres grønne. 50 % af pladserne skal etableres
med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk. Resten skal etableres med fast belægning som f.eks. asfalt, der giver
bedre tilgængelighed. Herudover skal parkeringsanlægget begrønnes med
beplantning, der bryder de befæstede flader. Det tilplantede areal skal
svare til 1 træ pr. 10 P-pladser.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser om etablering af cykelparkering både i forbindelse med etageboliger, butikker og erhverv.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune
Lokalplanen fastsætter krav om at stiforbinde vejen A-B med erhvervsområdet. Stien skal sikre en gennemgående offentlig adgang fra Frederikshavn Marina til erhvervsområdet.

23

Lokalplanredegørelse ● Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.13.01

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes med kollektiv trafik via Frederikshavn Banegård og rutebilsstation beliggende ca 2 km nord for lokalplanområdet.
NT’s x-bus til/fra Aalborg har desuden stoppested på statsvej 437/E45 ved
Thodesvej. Herudover kører der bybusser og regionalbus til/fra Aalborg på
Søndergade, hvortil der er adgang via gangtunnel mellem Rønnestvej/Saltebakken og Nyborgvej.

Hovedlandevej 438/E45
Sal

vej
Rønnest

teb
akk
en

Til venstre for Saltebakken ses gangtunnel under Europavejen. Gangtunnellen
forbinder Rønnestvej med Nyborgvej.

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. BR10 og SBI anvisning 230.
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af
30 m.
For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker
skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. Antallet
af cykelparkeringspladser afhænger af den faktiske anvendele
Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af hovedindgangen.
Kystbeskyttelse
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:
• Frederikshavn: 1,45 m DVR90
Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90 for at forhindre oversvømmelse af bebyggelsen. Eksisterende terræn inden for lokalplanområdet har koter omkring 2,5 - 3,5 m DVR90.
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Kloakledninger, der ved lokalplanens udarbejdelse, ikke er
tinglyste fremgår af kortbilag 2.

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 forsyningsselskaber, 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 er følgende tinglyste servitutter relevante:
1. Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., tinglyst 11.06.1965 på
matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder
2. Dok om oversigt, tinglyst 28.08.1967 på matr.nr. 124ba Bangsbo,
Frederikshavn Jorder
3. Dok om ekspropriation, tinglyst 21.12.1981 på matr.nr. 124ba, 136c,
136d, 136e, 136f og 168ag Bangsbo, Frederikshavn Jorder
4. Lokalplan nr. 707-1, tinglyst 29.06.1984 på matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder
5. Dok om adgangsbegrænsning, tinglyst 28.09.1984 på matr.nr.
124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder
6. Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., tinglyst 09.07.1975 på
matr.nr. 168ag Bangsbo, Frederikshavn Jorder
Ad 1) Kloakledning beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet, jf.
kortbilag 2. Udnyttelse af lokalplanområdet i henhold til kortbilag 2 kan
betyde krav om omlægning af kloakledningen.
Ad 2) Oversigtsareal ved Saltebakken, jf. Kortbilag
Ad 3) Byggelinjebestemmelse i forhold til bl.a. Statsvej 437/E45 og Saltebakken. Der er pålagt 20 m byggelinje i forhold til Statsvej 437/E45s midterlinjer samt 7,5 m byggelinje i forhold til Saltebakkens midterlinje. Byggelinjerne fremgår af kortbilag 2.
Ad 4) Lokalplan der afløses af nærværende lokalplan., jf. afsnit ”Aflysning
af planer og servitutter”.
Ad 5) Adgangsbegrænsning til Statsvej 437/E45.
Ad 6) Kloakledning beliggende på den østlige side af Saltebakken, jf. kortbilag 2.
Tilladelser fra andre myndigheder
Ny overkørsel til Statsvej 437/E45 beliggende over for Thodesvej kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for Statsvej 437/E45.
Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan FRE.707-1 aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse for den
del, der er omfattet af nærværende lokalplan.
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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 …….[dato for forslagets offentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort,
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forslaget).
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Kommuneplantillæg nr. 15.13
Kommuneplantillæg nr. 15.13 er udarbejdet for at ajourføre de tre rammeområder
FRE.BC.15.13, FRE.E.12.17 og FRE.O.12.08.

Rammeområdenr.

FRE.BC.15.13

Områdenavn

Saltebakken

Overordnet anvendelse

Lokalcenter

Generelle
anvendelsesbestemmelser

Ingen bestemmelser

Anvendelse

Området kan anvendes til boligformål.
Boligerne kan opføres som Etage-, tætlav eller åben-lav bebyggelse. Der kan
også opføres eller indrettes mindre ikke
generende virksomheder, der kun giver
anledning til mindre påvirkning af omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 1, 2 og 3.
Der kan desuden opføres dagligvare- og
udvalgsvarebutik inden for området.
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Detailhandel

I området kan der etableres én dagligvarebutik på maks. 1000 m² bruttoetagemeter samt én udvalgsvarebutik på maks.
500 m², der forhandler udvalgsvarer, der
relaterer sig til fritidssejlads.
Det samlede maksimale butiksareal til
dagligvarer: 3000 m²
Det samlede maksimale butiksareal til
udvalgsvarer: 500 m²

Virksomhedsklasse

Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle rammebestemmelser.

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 50 % for ejendomme til erhverv
Maks. 30 % for ejendomme til åben-lav
Maks. 40 % for ejendomme til tæt-lav
Maks. 90 % for ejendomme til etagebebyggelse

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 10 etager
Maks. 34 m

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 det centrale register
over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås
en god helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte
virksomhed skal så vidt muligt samles, så
der tilstræbes en god helhedsvirkning.
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Større masteanlæg skal søges minimeret
og samordnet med andre.
Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt
udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den
enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Trafik:
Der etableres vejadgang til området via
eksisterende vej Saltebakken. Saltebakken kan fortsat fungere som vejadgang til
Frederikshavn Marina og renseanlægget
umiddelbart nord for området.
Trafikstøj:
Ved ombygninger og nybygninger skal det
sikres, at støj fra trafik på E-45 ikke giver anledning til et støjniveau såvel inden døre som på udendørs opholdsarealer der overstiger de vejledende bestemmelser for støj.
Øvrige miljøforhold:
Ved ombygninger og nybygninger skal
det sikres, at miljøpåvirkning fra renseanlægget ikke giver gener i boligområdet
såvel inden døre som på de udendørs opholdsarealer.
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Rammeområdenr.

FRE.O.12.08

Områdenavn

Område ved
havn Marina.

Overordnet anvendelse

Område til offentlige formål.

Generelle
anvendelsesbestemmelser

Ingen bestemmsler.

Anvendelse

Offentligt område så som havn for lystbåde og rekreative anlæg, parkering, bådpladser samt tilhørende klubhus samt
bygninger der knytter sig til opbevaring
og vedligeholdelse af lystbåde, joller eller
lystfiskeri. Der kan desuden opføres eller
indrettes bygninger hvorfra der drives restaurant, cafeteria eller lignende.

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

På Søsporthavnen: Maks. 25 % for den
enkelte ejendom.

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 2 etager.
Maks. 10,5 m.
Byrådet kan for enkelte særlige bygninger
godkende en større højde.
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Bevaringsværdige bygninger

En bygning, der er registreret med en
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har
været 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 det centrale register
over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Større masteanlæg skal søges minimeret
og samordnet med andre.

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om ubebyggede arealer, beplantning
og hegn der sikrer, at områdets beliggenhed tæt ved E-45 og hovedlandevejen
udnyttes aktiv.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Trafik:
Der skal sikres mulighed for en lettere og
mere indbydende vejadgang fra det overordnede vejnet til området – en vejadgang der i højere grad end i dag udnytter
det rekreative potentiale der knytter sig
til en Marina og en lystbådehavn.
Der skal sikres fortsat offentlig adgang til
den overordnede rekreative gang- og cykelsti Nordsøstien der forløber gennem
området.
Støj:
Der skal fastsættes nærmere bestemmelser i lokalplanen om støjafskærmning.
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Rammeområdenr.

FRE.E.12.17

Områdenavn

Saltebakken

Overordnet anvendelse

Erhvervsområde og offentlig område Renseanlæg.

Generelle
anvendelsesbestemmelser

De konkrete rammebestemmelser for området supplerer de generelle rammebestemmelser for erhvervsområder i gl. Frederikshavn Kommune.

Anvendelse

I området kan etableres virksomheder,
som kun giver anledning til mindre påvirkning af omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 2, 3 og 4.
Der kan ikke etableres nye boliger i området.

Virksomhedsklasse

Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle rammebestemmelser.

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 50 % for den enkelte ejendom.
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Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 2 etager
Maks. 10,5 m
Enkelte bygningsdele kan tillades i en
større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvenddiggør det og
den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, Byrådet ønsker at fremme.

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 det centrale register
over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

På renseanlægsområdet må bygningernes rumfang for den enkelte ejendom ikke overstige 3m³ pr. m² nettogrundareal.
Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås
en god helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte
virksomhed skal så vidt muligt samles, så
der tilstræbes en god helhedsvirkning.
Større masteanlæg skal søges minimeret
og samordnet med andre.

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt
udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den
enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Trafik:
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Der skal sikres mulighed for en lettere
vejadgang fra det overordnede vejnet til
erhvervsområdet og renseanlægget – en
vejadgang der i højere grad end i dag adskiller den tunge trafik til og fra renseanlægget fra trafik til boligområdet omkring
Saltebakken.
Støj:
Ved ombygninger og nybygninger mod
E45 skal de vejledende bestemmelser for
trafikstøj benyttes.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.13 vedtages til fremlæggelse i perioden fra den DATO til den DATO.
På byrådets vegne.

Birgit Hansen
borgmester
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kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er:
1.1

at området kan omdannes fra nedslidt erhvervsområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområde,

1.2

at der skabes mulighed for etageboliger i op til 10 etager inden for
dele af lokalplanområdet,

1.3

at forebygge miljømæssige konflikter mellem aktiviteter i tilstødende områder og lokalplanområdet,

1.4

at forebygge, at trafikke på statsvej 437/E45 giver anledning til en
unødvendig støjbelastning på de udendørs opholdsarealer inden
for lokalplanområdet,

1.5

at regulere/bearbejde lokalplanområdets afgrænsning mod statsvej 437/E45 herunder at sikre etablering af en række solitære træer
der markerer hovedlandevejens forløb,

1.6

at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer,

1.7

at hver bolig får adgang til et privat opholdsareal,

1.8

at der skabes mulighed for ny vejadgang til statsvej 437/E45,

1.9

at muliggøre etablering af dagligvarebutik.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 124ba, 168ag, 168ah,130e, 130f, 130g, 130k, 136c, 136d,
136e, 136f, 201e, 201d, dele af litra ”cz” og dele af matr.nr. 201a alle
Bangsbo, Frederikshavn Jorder samt alle parceller, der efter den
19.10.2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på
kortbilag 2 og 3. Delområde 1 underopdeles i 1a og 1b.

2.3

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Arealanvendelse

Delområde 1
3.1
Delområde 1 skal anvendes til etageboliger til helårsbeboelse.
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3.2

Inden for område 1b kan der etableres erhverv i stueplan såfremt
bebyggelsen integreres med bebyggelse inden for delområde 2 og
såfremt adgangen til dette erhverv skabes fra delområde 2.

Delområde 2
3.3
Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3.

Bolig
Bolig
Delområdegrænse

Bolig

3.4

Der må ikke etableres boliger i området.
Erhverv

Delområde 3
3.5
Delområde 3 skal anvendes til åben-lav boliger til helårsbeboelse.

omr. 1b

omr. 2

Skitse vedr. pkt. 3.2.

3.6

Der må maks. opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom.

3.7

Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som
almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:
• at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen,
• at ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer
karakter af bolig, og
• at den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

Delområde 4
3.8
Delområde 4 skal anvendes til offentlige formål, der knytter sig til
en lystbådhavn som f.eks. bådoplag og klargøring af båd.
3.9

Der må ikke etableres boliger i området.

Delområde 5
3.10
Delområde 5 skal anvendes til sti- og vejareal samt offentlige formål, der knytter sig til en lystbådhavn som f.eks. bådoplag og
klargøring af båd.
Fælles bestemmelser
3.11
Der kan uanset ovenstående anvendelser for delområderne inden
for hver enkelt delområde etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets lokale forsyning.

4.

Udstykning

Delområde 1, 2, 4 og 5
Ingen bestemmelser.
4.1
Delområde 3
4.2
Ejendomme kan udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700
m² ekskl. vej.
Fælles bestemmelser
4.3
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er
større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.
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5.

Bebyggelsens placering og omfang

Delområde 1
5.1
Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 4 viste etagefelter.
5.2

Ny bebyggelse må maksimalt opføres med det etageantal, der er
anført på kortbilag 4 for det enkelte etagefelt.
Tekniske anlæg som ventilationsanlæg, elevatortårn og lign. kan
overstige øverste etage og tæller ikke som en etage.

5.3
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsens samlede bygninghøjde i de enkelte etagefelter må
ikke overstige:
2 etager
8,5 m
3 etager
- 11,5 m
4 etager
- 14,5 m
6 etager
- 21,0 m
7 etager
- 24,0 m
8 etager
- 27,5 m
10 etager - 34,0 m
Højden måles fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

5.4

5.5

Ad 5.10: Primære vinduesåbninger defineres som vinduer i køkken, alrum og stue.

Der kan etableres tagterrasse. Denne tæller som en etage på bebyggelsen.
Det maksimale etageareal må ikke overstige:
• delområde 1 - 10.900 m²
• delområde 2 - 6400 m²

5.6

Bebyggelse skal opføres med en mindste sokkelkote på 2,5 m
DVR90.

5.7

Bebyggelse inden for delområde 1b og 2 kan bygges sammen på
tværs af delområdegrænserne.

5.8

Såfremt der ikke bygges på tværs af delområde 1b og 2 må bebyggelse inden for de nævnte delområder ikke ligge nærmere delområdegrænsen mellem delområde 1b og 2 end 5 m.

5.9

Ny bebyggelse, herunder også altaner, altangange og lign. må ikke
placeres nærmere vejskel mod Saltebakken og delområdegrænsen
mod delområde 5 end 5 m.

5.10

Randbebyggelse, defineret som bebyggelse, der ligger tættere end
20 m på Saltebakken samt delområdegrænserne mod delområde 2
og 5, skal placeres således, at bygningens primære vinduesåbninger i facaden følger sigtelinjeretningen vist på kortbilag 4.

Delområde 2
5.11
Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 4 viste etagefelter.
5.12

Det maksimale etageareal må ikke overstige 4100 m².
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5.13

Bygninger må have en højde på maks. 10,5 m, målt fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

5.14

Bebyggelse skal opføres med en mindste sokkelkote på 2,5 m
DVR90.

5.15

Det samlede butiksareal til dagligvarer må højest udgøre 3000 m².
Den enkelte dagligvarebutik må have et butiksareal på maksimalt
1000 m².

5.16

Der kan etableres én udvalgsvarebutik, der forhandler udvalgsvarer, som relaterer sig til fritidssejlads. Butikken må have et etageareal på maksimalt 500 m².

5.17

Vareindlevering til dagligvarebutik skal ske fra pkt. C, jf. kortbilag 2.

5.18

Vareindleveringen skal være adskilt fra kundeparkering og indgangsparti. Vareindlevering skal ske via støjafskærmet og overdækket varegård.

Delområde 3
5.19
Der må opføres én bolig på hver ejendom.
5.20

Bygninger må maks. opføres i 2 etager med kælder med en maks.
højde på 1,25 over terræn.

5.21

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30.

5.22

Bygninger må have en højde på maks. 8,5 m, målt fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

Delområde 4 og 5
5.23
Der må ikke etableres bebyggelse inden for delområde 4 og 5.
Undtaget er dog bygninger til tekniske anlæg til områdets lokale
forsyning.

6.

Til maks. 1/3 af bebyggelsens facade samt til sækundære bygninger
kan der anvendes andre materialer som f.eks. stål, kobber, zink og
aluminum.
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Udvalgsvarer er varer, der bliver
ved med at eksistere samtidig
med brugen, og som først går
til grunde efter nedslidning over
en længere periode. Udvalgsvarer er f.eks. bøger, møbler, beklædning og hårde hvidevarer.
Butikker, der sælger dagligvarer, betragtes som dagligvarebutikker, herunder også varehuse som har et betydeligt salg
af udvalgsvarer.

Ad 5.23: Der kan ifm. vinteropbevaring af både opføres midlertidig bebyggelse.

Bebyggelsens udseende

Delområde 1
Minimum 2/3 af bebyggelsens facade skal udføres som træbe6.1
klædning, blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk, eller
overfladebehandlet beton. Dog kan andre bæredygtige materialer
tillades såfremt det indgår i en samlet helhed for ejendommen og
projektet. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.

6.2

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de forbruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er f.eks.
madvarer, drikkevarer, artikler
til personlig pleje og husholdningsartikler.

Facader skal fremstå med materialernes naturlige overflade eller
males i farver dannet af hvidt, 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.

Sekundære bygninger er udhuse, garager, carporte, drivhuse,
skure, cykelskure, transformere,
pumpestationer ol. mindre bygninger
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Til maks. 1/5 af bebyggelsens facade kan der anvednes andre farver.
6.3

Indsugning til ventilation skal placeres på bygningens sydside.

6.4

Ventilationsafkast på tage, nord for vej A-B, skal trækkes mindst
1,0 m tilbage i forhold til bygningens facade.

6.5

På bygninger nord for vej A-B skal facaden mod renseanlægget
være en lukket facade, dvs. der ikke må være primære, oplukkelige vinduer og/eller altaner i facaden.

Delområde 2
6.6
Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk, træ, metalplader, transparent glas eller beton. Dog
kan andre materialer tillades såfremt det indgår i en samlet helhed for ejendommen og projektet. Der må ikke anvendes blanke
eller reflekterende materialer.
Til maks. 1/3 af bebyggelsens facade kan der anvendes andre materialer.
6.7

Facader skal fremstå med materialernes naturlige overflade eller
males i farver dannet af hvidt, 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.
Til maks. 1/5 af bebyggelsens facade kan der anvednes andre farver.

6.8

Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i forhold til bygningens facade.

6.9

Der kan opsættes 2 pyloner i princippet som vist på kortbilag 2.
Med i princippet menes at placeringen kan tilpasses den endelige
indretning af delområde 2.
Den enkelte pylon må være maks. være 7,5 m høj til overkant skilt
og maks. 1,5 m bred.

Frederikshavn Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor
opfordres disse til at kontakte
kommunen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes
og opsættes.I øvrigt henledes
opmærksomheden på Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på
idrætsanlæg mv. i det åbne land.

6.10

Der må ud over pylonerne maks. opsættes ét skilt pr. virksomhed.
Skiltet må ikke overstige 10 m² og skal placeres på facaden.

6.11

Skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og
være diskrete i farve, størrelse og belysning.

6.12

Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske
udformning. Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis
dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer,
gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.

6.13

Belysning af skilte og pyloner skal være afskærmet mod vejarealer og må ikke virke blændende for trafikken eller i øvrigt til gene
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og ulempe for denne.
Delområde 3
6.14
Facader på åben-lav beboelsesbygninger skal udføres som blank
murværk i tegl eller fremstå med pudset eller vandskuret murværk, som er kalket eller malet i farverne inden for jordfarveskalaen. Delpartier (mindre end 1/3) kan udføres i andre materialer
og farver.
6.15

Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre materialer.

Fælles bestemmelser
6.16
Tage skal gives en hældning på mellem 0 og 50 grader.
6.17

Tage på Sekundære bygninger som cykelskure og lign. kan have en
anden hældning end bolig/erhvervsbygningen.

6.18

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

6.19

Der må opsættes solfangere og solceller på eller integreret i tagfladen, såfremt de er antirefleksbehandlede, og opsættes i kvadratiske eller rektangulære former.

7.

Ubebyggede arealer

Delområde 1
Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 20 % af bo7.1
ligetagearealet. Mindst 50 % heraf skal anlægges som fælles friareal for beboere inden for delområde 1. Fællesarealet skal etableres inden for delområde 1 og skal uanset placering være tilgængelig for samtlige beboere inden for delområdet.
Opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk, som terrasser eller som tagterrasser.
7.2

Der skal til hver bolig minimum etableres et 4 m² privat opholdsareal, f.eks. som altan.

7.3

Fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås 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.

7.4

De ubebyggede arealer skal fremstå som ét samlet areal.

7.5

Der kan opsættes hegn omkring private opholdsarealer på terræn.
Hegn skal være levende hegn. Der må dog opstilles faste hegn
omkring terrasser udført i materialer, der giver samme udtryk som
bebyggelsens altaner.

7.6

Der kan opsættes faste hegn eksempelvis som arkitektoniske, læskabende og afskærmende elementer inden for opholdsarealerne.
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Ad 7.1: Udendørs opholdsarealer bør placeres så de egner sig
til ophold. Det vil bl.a. sige. at
de solbeskinnes, ikke er udsat
for vindpust eller vindturbulens
forårsaget af høje bygninger og
ikke udsættes for støj fra trafikken på Europavejen eller lugtgener fra renseanlægget.
I forbindelse med fastlæggelsen af det endelig byggeprojekt
bør det dokumenteres, hvordan
opholdsarealer er placeret i forhold til eventuel vindsus og turbulens eller hvordan sus og turbulens håndteres på opholdsarealerne.
Lugtgener kan f.eks. minimeres ved at placere opholdsarealerne på bygningens sydside modsat renseanlægget eller ved
at afskærme opholdsarealerne
mod renseanlægget.
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Inventar (bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv.) i friarealet bør etableres således, at
de enkelte inventartyper er fælles for hele arealet.

7.7

Fælles friarealer/fælles opholdsarealer vedligeholdes af grundejerforeningen.

7.8

Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, 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.

7.9

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. For hver 10
p-pladser skal der plantes 1 træ.

7.10

50 % af parkeringsarealerne skal befæstes med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk.

Det er vigtigt, at ubebyggede 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.

Resten af parkeringsarealerne skal af hensyn til tilgængelighed
have en fast ensartet belægning som f.eks. asfalt.
Delområde 2
7.11
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. For hver 10
p-pladser skal der plantes 1 træ.
7.12

Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv i delområde 4. Størrelsen af arealet skal være mindst 10% af etagearealet.

7.13

50 % af parkeringsarealerne skal befæstes med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk.
Resten af parkeringsarealerne skal af hensyn til tilgængelighed
have en fast ensartet belægning som f.eks. asfalt.

7.14
Ad 7.14: Træerne skal enten være
Søjleavnbøg - Carpinus betulus
‘Fastigiata eller Søjleeg - Quercus robur ‘Fastigata’

Et bælte med en bredde på minimum 5 m langs Statsvej 437/E45
skal grønnes og beplantes med træer placeret med 6 - 8 m mellemrum, jf. kortbilag 2.

Delområde 3
7.15
Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1,0 m.
Fælles bestemmelser
7.16
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for
lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer
ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.
7.17

Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer
i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.18

Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted inden for delområde inden for delområde
1, 2 og 3.
Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på
de ubebyggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler in41
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den for delområde 1, 2 og 3.
7.19

P-båse, veje, stier og fortove skal hver for sig udføres i materialer,
der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.

8.

Veje, stier og parkering

Lyskilder med samme belysningsfunktion bør være ens på
de ubebyggede arealer inden for
delområde 1, 2 og 3.

Delområde 1
8.1
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken
• i princippet ved punkt A og G, jf. kortbilag 2.
• via delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.
Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i
forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
8.2

Der udlægges areal til intern vej A-B. Interne veje udlægges med
en minimumsbredde på 8 m med en kørebanebredde på mindst
6 m. Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafskæringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af det endelige
vejprojekt.

8.3

Alle nye veje inden for delområde 1 udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.

8.4

Der skal udlægges 1,5 parkeringsplads pr. etagebolig. Parkeringspladserne skal som udgangspunkt anlægges inden for areal udlagt som parkeringsareal, jf. kortbilag 2. Men da parkeringspladserne kan indgå i dobbeltudnyttelse efter bestemmelserne i ”Parkeringsnorm” for Frederikshavn Kommune. Skal der inden for
delområde 1 som minimum anlægges parkeringspladser svarende
til 1 p-plads pr. bolig inden for delområde 1. Resten af parkeringspladserne kan ligge på delområde 2 som del af dobbeltudnyttelse
af parkeringspladserne inden for lokalplanområdet.

8.5

Der skal udlægges areal til cykelparkering i tilknytning til bebyggelsen inden for delområde 1, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

Delområde 2
8.6
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken i princippet ved punkterne C og F, jf. kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
8.7

Der udlægges areal til interne veje C-D og E-F. Interne veje udlægges med en minimumsbredde på 9 m med en kørebanebredde på
mindst 6,5 m. Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal kørebanen have en bredde på mindst 7 m.
Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafskæringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af det endelige vejprojekt.

8.8
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Alle nye veje inden for delområde 2 udlægges som private fælles-

Ved beregning af antallet af
parkeringspladser kan der tages
hensyn til dobbeltudnyttelse i
henhold til ”Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.
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veje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.

Parkeringspladserne inden for
delområde 2 kan indgå i dobbeltudnyttelse af parkeringsanlæg inden for lokalplanområdet. Parkeringspladserne kan
således være til rådighed for
hele lokalplanområdet i perioder, hvor pladserne ikke ellers anvendes ifm med den erhvervsmæssige anvendelse af
delområde 2.

8.9

Parkering for erhvervsbyggeri inden for delområde 2 skal etableres
inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsområder i delområde 2.
Antallet af parkeringspladser afhænger af den faktiske erhvervsbyggeri, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

8.10

Der skal udlægges areal til cykelparkering i tilknytning til bebyggelsen inden for delområde 2.
Der skal anlægges cykel P-pladser svarende til den faktiske erhvervsanvendelse, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

8.11

Der skal etableres handicapparkering tæt på indgang. Ideelt i
højst 30 meters gangafstand.

8.12

Ved samlede parkeringsanlæg til mere en 30 biler skal der indrettes parkeringsbåse til motorcykler svarende til 3 % af det samlede
antal parkeringsbåse til biler.

Delområde 3
8.13
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken.
8.14

Der skal udlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges på egen grund.

Delområde 4
8.15
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken i princippet som vist på kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen
godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af
den endelige vejstruktur.
Delområde 5
8.16
Vejadgangen skal ske dels fra den eksisterende offentlige vej Saltebakken og dels via ny overkørsel til Statsvej 437/E45 i princippet
ved pkt. G som vist på kortbilag 3.

Lokalplanen fastlægger ikke den
endelig linjeføring på strækningen G-H, men angiver blot princippet herfor.

8.17

Der kan etableres ny adgangsvej fra lokalplanområdet til statsvej
437/E45 benævnt vej G-H-I på kortbilag 3. Vejen udlægges som offentlig vej med en bredde på mindst 19,9 m og en kørebanebredde
på mindst 6,5 m.

8.18

Der kan etableres ny vejadgang fra vej G-H til renseanlægget på
matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Vejen skal udlægges
med en bredde på 14,5 m.

Fælles bestemmelser
8.19

Der skal etableres stiforbindelse mellem vej A-B ved. pkt. B og
delområde 2. Stiforbindelsen skal udlæges som 4 m bred sti. Forbindelsespunktet i delområde 2 afhænger af parkeringsarealets
indretning.

8.20

Der skal etableres stiforbindelse mellem lokalplanområdets del43

Lokalplanbestemmelser ● Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.13.01

områder.
8.21

Parkeringsarealerne skal ligge bag byggelinjerne vist på kortbilag 2.

8.22

Parkeringspladser skal følge bestemmelserne i ”Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.

8.23

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

9.

Tekniske anlæg

9.1

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

9.2

Ledninger 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

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

9.5

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav,
der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

9.6

Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10.

Grundejerforening

Delområde 1
Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for
10.1
samtlige grundejere inden for delområde 1.
10.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for delområde 1. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

10.3

I det omfang at der af hensyn til kravet om parkeringspladser er
behov for at benytte parkeringsarealer på delområde 2 for at opfylde parkeringskravet inden for delområde 1 skal grundejerfor-
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eningen deltage i drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer på
delområde 2 efter et fordelingstal baseret på det antal parkeringspladser, der er behov for.
Delområde 2
10.4
Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for delområde 2.
10.5

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for delområde 2. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

Fælles bestemmelser for delområde 1 og 2
10.6
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
10.7

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det.

10.8

Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte
sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

11.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1

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

11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
kollektiv varmeforsyning eller der efter lokalplanens bestemmelse 9.5 er truffet beslutning om, hvordan bebyggelsen opvarmes.

11.3

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

11.4

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

11.5

Ny bebyggelse inden for delområde 1 og 2 må ikke tages i brug før
der er etableret grønt beplantningsbælte som anført i i pkt. 7.14.

12.

Lokalplan og byplanvedtægt

12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan FRE.BC.15.13.01 ophæves lokalplan FRE.707-1 ”for et område mellem Europavej 3 og Kattegat nord for Saltebakken i Frederikshavn”, tinglyst 29.06.1984, for det område, der er omfattet af
lokalplan FRE.BC.15.13.01.
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13.

Tilladelse fra andre myndigheder

13.1

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse
hertil fra:
•

Vejdirektoratet til etablering af ny vejadgang til statsvej
437/E45.

14.

Lokalplanens retsvirkninger

14.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, 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.

14.2

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

14.3

I lokalplanens § 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. 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 xx. xx. xxxx i henhold
til planlovens § 24.
På byrådets vegne.

Birgit Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør
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Bilag 5
Skyggekast for lokalplanområdet er baseret på det projekt, der er vist på illustrationsplanen. Der er tale om et
eksempel på, hvordan området kan indrettes, der kan derfor forekomme ændringer. Men den viste bebyggelse
tager udgangspunkt i lokalplanens maksimale højder for bebyggelse i de enkelte delområder, hvorfor skyggekastberegningen vil vise et tilnærmelsesvist billede af skyggepåvirkningen.

Januar kl. 09.39

Januar kl. 15.48
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April kl. 07.42

April kl. 18.48
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juli kl. 06.30

Juli kl. 19.57
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Oktober kl. 08.12

Oktober kl. 17.46
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Bilag 6
Billede taget fra havet med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt (se. side 15) til lokalplanområdet. Billedet er taget ca. 2,5 m over havoverfladen med et Sony LT25i kamera med brændvidde 4 mm (35 mm ækvivalent) og blænde f/2.4.

60

Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Bilag

Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide
kasser.
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Læsevejledning
Jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres
en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt.
Denne miljøvurdering er udarbejdet på baggrund af forslag til lokalplan
nr. FRE.BC.15.13.01, samt kommuneplantillæg nr. 15.13 for et område ved
Saltebakken i Frederikshavn.
Det ikke-tekniske resumé s. 9 giver et referat af rapporten. Resuméet kan
læses særskilt, men medtager ikke alle detaljer.
Inden selve miljøvurderingen er der en gennemgang af hovedtrækkene i
planerne samt redegørelse for eksisterende forhold, herunder gældende
lovgivning og planlægning samt relevante miljømål.
Miljørapporten omfatter en afgrænsning, dvs. en beskrivelse af hvilke emner der vurderes (scoopingen fremgår af bilag 1), en vurdering af påvirkningen, forslag til afbødende foranstaltninger og overvågningsprogram.
Til slut er der en vurdering af 0-alternativet, dvs. konsekvenserne, hvis
planerne ikke gennemføres, samt en beskrivelse af anvendte data og
manglende viden.
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Indledning
Frederikshavn Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for
området omkring Saltebakken i Frederikshavn. Planlægningen omfatter
forslag til lokalplan nr.FRE.BC.15.13.01 og kommuneplantillæg nr. 15.13 til
Frederikshavn Kommuneplan 2015. Planlægningen skal give mulighed for
områdets anvendelse til erhverv og boligformål.
Planerne er omfattet af §3 stk. 1, nr. 1, jf. bilag 4, punkt 10b ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser”
i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lbk nr. 939 af 3. juli
2013).
Planerne er ligeledes omfattet af §3 stk. 2, hvorefter der for planer, der
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller kun indeholder mindre ændringer, alene skal gennemføres en miljøvurdering, hvis
de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen
har derfor gennemført en screening for at vurdere påvirkning på miljøet,
og har på den baggrund vurderet, at planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal udarbejdes en Miljørapport.
Formålet med miljøvurderingsloven er at bidrage til, miljøhensyn overvejes og indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af planer
og programmer. Miljøvurderingen gennemføres derfor sideløbende med,
at planen udarbejdes og således at miljøvurderingen kan bruges som et
redskab til at forbedre planforslaget. Derfor foretages der i processen justeringer af planen og af den oprindelige screening/scoping.
Miljørapporten er udarbejdet i henhold til lovens §7 og indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som planernes gennemførelse vil medføre, samt 0-alternativet.
Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplanforslag bliver her udarbejdet som ét samlet dokument, der dækker begge planer, da kommuneplantillægget ikke fastlægger rammer for andre nye aktiviteter end de, der
findes i lokalplanforslaget.

Baggrund
Eksisterende planlægning
Området ved Saltebakken har gennem en lang årrække været et erhvervsområde, der senest har huset MARTIN-fabrikken. Fabrikken har de sidste
fem år stået tom. Området er i dag planlagt til erhvervsformål. Ifølge eksisterende lokalplaner nr. 707-1 kan der indenfor planområdet etableres
industri- og værkstedsvirksomhed.
Planernes formål
Lokalplanen har til formål at omdanne et nedslidt og ubenyttet fabriksområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområe, hvor der skabes mulighed for opførelse af etageboliger i op til 10 etager. Etageboligerne skal orienteres så de primært har udsigt over Kattegat samt enten lokalplanområdet eller offentlige arealer.
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Luftfoto optaget 2014 med angivelse af lokalplanområdet.
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Ikke teknisk resumé
Ifølge Miljøvurderingsloven skal en Miljørapport indeholde et ikke teknisk
resumé af planen, således at det er muligt at forstå planernes væsentligste miljøpåvirkninger og vurderinger, uden at behøve at læse alle de tekniske detaljer.

Beskrivelse af planerne
Planerne har til formål at omdanne et nedslidt og ubenyttet fabriksområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområe, hvor der skabes mulighed for
opførelse af etageboliger i op til 10 etager. Etageboligerne skal orienteres
så de primært har udsigt over Kattegat samt enten lokalplanområdet eller offentlige arealer.
Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder, der udlægges til følgende anvendelse:
Delområde 1
Etageboligbebyggelse
Delområde 2
Erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3
Åben-lav boligebyggelse
Delområde 3
Oplagsplads for Frederikshavn Marina
Delområde 4
Delområde 5	Eksisterende vejareal og ny vejadgang til rensningsanlægget og Frederikshavn Marina

Eksisterende forhold
Illustration af lokalplanens delområder.

Planområdet er beliggende i byzone i den sydlige del af Frederikshavn ved
Frederikshavn Marina. Området omfatter 46.300 m² og består ved lokalplanens udarbejdelse primært af fabriksbygninger og eksisterende parcelhuse. Fabriksbygninger er ved lokalplanudarbejdelsen ubenyttede. Øst for
Saltebakken ligger et område, der anvendes til vinteropbevaring af lystbåde.

Miljøvurdering
I scopingen, vist i bilag 1, er det vurderet, at følgende emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges nærmere:
- gener (lugt og støj) fra renseanlægget
- trafikken ifm. udvidelse af vejkryds, samt adgangsforhold til erhvervs- og butiksområde, boligområde, renseanlæg og Marina
- visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri
I fordebatten indkom der desuden følgende bemærkninger:
- gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper
- etablering af erhvervs- og butiksområde i tilknytning til boligområde
- indbliksgener
- reflektion af trafikstøj fra Europavej pga. det høje byggeri
Renseanlæg
Lugtpåvirkningen fra renseanlægget vil afhænge af vejr og vindretning.
Der må forventes lejlighedsvis lugtgener indenfor lokalplanområdet.
Det er dog kun yderst sjældent at planområdet er i vindsiden af rensean9
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lægget. Den dominerende vindretning er mod nordøst, væk fra planområdet. Det tidsrum hvor der er registreret vind i retning af planområdet, er
vinden kun svag, ~2 m/s.
Det vurderes, at afværgeforanstaltninger beskrevet i afsnittet ”Afværgeforanstaltninger, Renseanlægget” vil nedbringe generne til at acceptabelt
niveau - men ikke fjerne generne helt.
Trafik
Der er gennemført oversigtlige beregning i ”DanKap” til vurdering af kapaciteten i krydset Saltebakken / Europavej. I beregningen er taget udgangspunkt i trafikstyrelsens trafikmængder på Europavej og turrater for
øvrige områder.
Om morgenen, hvor den primære trafik er fra boligområderne til arbejde,
viser de oversigtlige beregninger, at der vil være ventetid på venstresvingende trafik fra Saltebakken ud på Europavej på 2 min. og kølængde på 3
biler.
Om aftenen, hvor der er tillagt en forøget trafikmængde, pga. butikken
vil der være 2,5 min. ventetid og kølængde på 2 biler ved venstresving ud
fra Saltebakken. Venstresving fra Europavej ind på Saltebakken vil ligeledes have en kølængde på 2 biler, men kun en ventetid på under ½ minut.
Der vurderes ikke at udbygning af planområdet vil resultere i kapacitetsproblemer i krydset Saltebakken / Europavej.
Visuelle forhold
Visualiseringer i afsnittet samt i bilag 2 viser at kystområdet alt andet lige
vil blive påvirket af det nye byggeri.
Der er tale om indpasning af ny bebyggelse i et allerede tæt bebygget byområde. Set fra vandet er den ny bebyggelse højere end de eksisterende
på dette sted, dvs. bebyggelsen giver Frederikshavn by en ny skyline, desuden bryder den horisontlinjen.
Der er ikke på stedet særlig markante eller kulturhistoriske bygninger eller anlæg, som den nye bebyggelse vil skjule eller dominere. Bebyggelsen
vil fremstå i samspil med lystbådehavnen, men ikke påvirke den væsentlig i negativ retning.
Set fra byen (indfaldsvejen til Frederikshavn og nærområdet) vil bebyggelsen ikke virke dominerende.
Bygningernes store volumener, og dermed den dominerende effekt, nedtones ved at skabe variation både i højden og facaden.
Det vurderes, at påvirkningen er væsentlig, men dog acceptable og ikke
væsentlig negativ.
Øvrige forhold
ad. gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper
Påvirkningen med støj fra bådoplag vil foregå i enkelte weekends i forårog efterårsmånederne, fra selve marinaen vil støj fra fald og vind i mast
være hele døgnet/året.
10
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Det vurderes at påvirkningen ikke vil være væsentlig,
- da støj fra mobilkran samt højtryksrenser, slibemaskiner, boremaskiner
o.lign. arbejdsrelaterede aktiviteter er begrænset til enkelte weekender/
perioder
- da selve marinaen ligger mere end 100 m fra boligområdet vurderes
støjgenerne, at være begrænset
Fra autocamperne vil der være begrænset støj fra gæster på pladsen, men
da der ikke kan etableres egentlige støjende fritidsanlæg, vurderes støjgenerne at være begrænsede.
ad. etablering af erhvervs- og butiksområde i tilknytning til boligområde
Støjpåvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, under forudsætning af
- at der fastsættes bestemmelser i lokalplanen, der sikrer at boligerne ikke
påvirkes af støj over de vejledende støjgrænser
- at lokalplanen fastsætter bestemmelser om placering af vareindlevering
og/eller afskærmning mod støj, for at sikre boligerne mod støjgener over
de vejledende støjgrænser.
- at der alene etableres erhverv med miljøklasse maks. 3, dvs. erhvervstyper der kun påvirker omgivelserne i mindre grad og som normalt kan
etableres i blandede bolig- og erhvervsområder.
ad. indbliksgener
Indbliksgener vurderes ikke at være væsentlig, idet
- lokalplanen fastlægger en række ”etagefelter” således at det højeste
byggeri, og dermed det byggeri der giver størst risiko for indbliksgener,
placeres længst væk fra de omkringliggende parcelhuse.
- der er fastsat sigtelinjer, dvs. fastsat bestemmelse om i hvilken retning
etageboligernes primære vinduesåbninger skal have deres primære orientering, ligeledes for at undgå væsentlige indbliksgener ved de ekisterende
parcelhuse.
ad. reflektion af trafikstøj fra Europavej pga. det høje byggeri
Bygningsfacader giver anledning til refleksioner, således at de reflekterende flader vil give en forøgelse af lydtryksniveauet i forhold til lydtryksniveauet ved en vej f.eks. i åbent land. .
Lydtryksniveauet 1/2 m foran en bygning kan være op til ca. 3 dB højere,
end det ville have været, hvis bygningen ikke havde været der, idet bygningen reflekterer vejstøjen tilbage fra bygningsfacaden.
Dette forhold gør sig dog også gældende idag, idet området er fuldt udbygget. Der er ikke væsentlig forskel på refleksionen fordi der etableres
højere bebyggelse end den nuværende.

Afværgeforanstaltninger
Renseanlæg
Opholdsarealer og altaner/primære vinduesåbninger orienteres modsat
renseanlægget (sydside), eller evt. afskærmes mod renseanlægget.
Etablering af grøn zone/parkering eller lign. mod renseanlægget, således
at der opstår størst mulig buffer.
Indsugning til ventilation bør placeres så langt væk fra renseanlægget som
muligt (sydside)
11
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Trafik
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger.
Visuelle forhold
Det skal sikres, via lokalplanens bestemmelser
- at der skal skabes variation i højder
Øvrige forhold
Lokalplanens bestemmelser om anvendelse, placering af bebyggelse mv.
vurderes at være tilstrækkelige.

Overvågning
Renseanlæg
Frederikhavns Kommune er myndighed for planlægning og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Staten ved Miljøcenter Aalborg er tilsynsmyndighed for renseanlægget.

Trafik
Der vurderes ikke at være behov for overvågning udover kommunens og
trafikstyrelsens almindelige overvågning af trafikmængder og færdselssikkerhed.
Visuelle forhold
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med
overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Øvrige forhold
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med
overholdelse af lokalplanens bestemmelser, samt tilsyn med virksomheder
herunder eventuelle overskridelser af støjgrænser.

Alternativer
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planerne ikke gennemføres - dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige udvikling sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende planlægning.
Hvis planerne ikke realiseres vil området, herunder kystlandskabet, trafikken og renseanlægget ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Området vil kun kunne udnyttes til erhvervsformål som industri- og værkstedsvirksomhed og oplag. Bebyggelse kan opføres i op til 10,5 m.
Hvis fortsættelse af områdets anvendelse til erhvervsformål ikke er rentabel og dermed, at der ikke kommer nye aktiviteter i gang, vil området
fortsætte med at stå tomt, med de konsekvenser dette kan have med
tomme forfaldne bygninger mv.
12
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Der vil ikke ske den planlagte forskønnelse af en af de største indfaldsveje
til Frederikshavn.
Der vil ikke blive etableret nye attraktive boliger, der understøtter målet
om at etablere indbydende og attraktive by- og boligmiljøer.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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Planerne og eksisterende forhold
Lokalplanforslag nr. FRE.BC.15.13.01 og forslag til kommuneplantillæg nr.
15.13 til Frederikshavn Kommuneplan 2015 for ”Bolig- og erhvervsområde
ved Saltebakken”.

Formål og baggrund
Området ved Saltebakken har gennem en lang årrække været et erhvervsområde, der senest har huset MARTIN-fabrikken. Fabrikken har de sidste
fem år stået tom. Der udarbejdes lokalplan med henblik på at omdanne
det gamle fabriksområde til et bolig-og erhvervsområde, hvor erhvervsdelen afgrænses til erhverv, der er forenelig med etablering af boliger.

Hovedindhold
Planerne har til formål at omdanne et nedslidt og ubenyttet fabriksområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområe, hvor der skabes mulighed
for opførelse af etageboliger i op til 10 etager. Etageboligerne skal orienteres så de primært har udsigt over enten lokalplanområdet eller offentlige arealer.
Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder, der udlægges til følgende anvendelse:
Delområde 1
Etageboligbebyggelse
Delområde 2
Erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3
Delområde 3
Åben-lav boligebyggelse
Delområde 4
Oplagsplads for Frederikshavn Marina
Delområde 5	Eksisterende vejareal og ny vejadgang til rensningsanlægget og Frederikshavn Marina

Illustration af lokalplanens delområder.

Delområde 1
Samlet for delområde 1 kan der etableres 28.200 m² etageareal til etageboligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger ”etagefelter” og maksimale bygningshøjder.
Den maksimal bygningshøjde knytter sig til antallet af etager og fordeler
sig således:
8,5 m
• 2 etager
• 3 etager
- 11,5 m
• 4 etager
- 14,5 m
• 6 etager
- 21,0 m
• 7 etager
- 24,0 m
• 8 etager
- 27,5 m
• 10 etager - 34,0 m
Bebyggelse, der ligger tættere end 20 m på vejskel mod Saltebakken, skal
orienteres så de primære åbninger, defineret som vinduer i køkken, alrum
og stue, vender udover vandet.
Bebyggelsens facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset, vandskuret eller overfladebehandlet beton. Til maks. 1/3 af bebyggelsen kan der
15
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dog anvendes andre materialer. Lokalplanen fastsætter ikke hvilke der
skal anvendes, men giver et eksempel herpå. Facaderne skal fremstå med
matrialet naturlige overflade eller males i farverne dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen.
Delområde 2
Inden for området kan der etableres maksimalt 4.100 m² etageareal til erhverv, heraf kan der etableres én dagligvarebutik med et etageareal på
maks. 2.000 m². Ny bebyggelse kan etableres i maks. 2 etager med en
maksimal bygningshøjde på 10,5 m.
Delområde 3
Delområdet udlægges som traditionelt parcelhuskvarter.
Delområde 4
Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lystbåde samt klargøring af disse. Arealet kan ikke bebygges.
Delområde 5
Området fastlægger en ny adgang fra Europavejen til rensningsanlæg og
Frederikshavn Marina. Arealet kan ikke bebygges.
Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan indrettes.

Illustrationsplan, der viser en
mulig diponering af området.
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Eksisterende forhold
Planområdet er beliggende i byzone i den sydlige del af Frederikshavn ved
Frederikshavn Marina. Området omfatter 46.300 m² og består ved lokalplanens udarbejdelse primært af fabriksbygninger og eksisterende parcelhuse. Fabriksbygninger er ved lokalplanudarbejdelsen ubenyttede. Øst for
Saltebakken ligger et område, der anvendes til vinteropbevaring af lystbåde.

Eksisterende fabriksbygninger inden for lokalplanområdet.

Omkringliggende områder
Området afgrænses mod vest af Europavejen og mod syd af Saltebakken. Vest
og syd for lokalplanområdet ligger desuden større parcelhuskvarterer. Nord for
området ligger Rensningsanlægget og Frederikshavn Marina. Mod øst ligger en
række parcelhuse mellem lokalplanområdet og havet.
Omkring lokalplanområdet ligger vejen Saltebakken. Saltebakken er i dag eneste vejadgang til Rensningsanlægget og Søsportshavnen.

Frederikshavn Marina beliggende øst for lokalplanområdet.

Her ses dele af rensningsanlægget.
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Lovgivning
Følgende lovgivning har relevans for hele eller dele af planområdet. Der
er alene medtaget de regler, hvor lovgivningens formål, hensyn eller dens
bestemmelser vil have betydning for vurderingerne af de emner, der i
scoopingen er vurderet til være væsentlige (se bilag 1).
Miljøbeskyttelsesloven
Miljøbeskyttelseslovens formål er at forebygge og begrænse forurening
bl.a. gennem forudgående tilladelser samt påbud og forbud til forurenende virksomheder og aktiviteter. Staten ved Miljøcenter Aalborg er tilsynsmyndighed for renseanlægget. det betyder at Miljøcentret skal føre tilsyn
med og eventuelt meddele påbud til renseanlægget, hvis det vurderes at
renseanlægget ikke overholder støj- og lugtkrav.
Bygningereglementet
Jf. Bygningsreglementet 2015 pkt. 6.4.2 stk. 2 skal boliger mv. udformes,
så de, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt
fra nærliggende veje og jernbaner. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau skal være overholdt, for at bygningen kan tages i brug.
Vejlovgivningen
Europavej er statsvej, dvs. Vejdirektoratet er vejmyndighed og skal give
tilladelse til ændringer af krydset Europavej/Thodesvej. Jf. Vejlovens §49
stk. 3 skal Vejdirektoratet desuden give samtykke til etablering af vejadgang nærmere end 50 m. fra statsvejen.

Planforhold
Planernes forbindelse til andre planer
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1 stk.a, skal
miljørapporten indeholde en beskrivelse af planens forbindelser med andre relevante planer for at afdække, hvorvidt der kan være synergi eller
kumulative effekter planerne imellem.
Den nuværende planlægning forudsætter ikke yderligere eller supplerende
planer. Relevante planer i det konkrete tilfælde er derfor den eksisterende
lokalplan for området, der aflyses, samt kommuneplanens retningslinjer
og hovedstruktur, se herunder.
Eksisterende planer
Herunder er beskrevet de planer og retningslinjer hvor formål, hensyn eller dens bestemmelser kan have betydning for vurderingerne af de emner der i scoopingen (se bilag 1), er vurderet til være væsentlige, dvs. der
er ikke tale om en udtømmende liste. Følgende planer (Kommuneplanens
retningslinjer vedr. Kystnærhedszonen samt Lokalplan FRE.707-1) gælder
for hele eller dele af planområdet.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen. Lokalplanen inddrager ikke nye arealer, men fastlægger alene bestemmelser for
byomdannelse af arealer som allerede er del af Frederikshavn by. Jf. plan18
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lovens § 5a stk. 4 skal man, for byggeri i kystnære dele af byzonen, redegøre for den visuelle påvirkning af kystlandskabet.
Jf. screeningen i henhold til Miljøvurderingsloven kan påvirkningen af
kystlandskabet være væsentlig og skal vurderes nærmere. Se mere i Miljøvurderingen afsnit ”Landskab”.
Eksisterende lokalplaner
Følgende eksisterende planer gælder for dele af området:
• Lokalplan FRE.707-1.

Relevante miljømål
Et ”Miljømål” er de af myndighederne formulerede mål i strategier, politikker eller andre planer, der vedrører de emner, der skal vurderes i miljørapporten.
De 4 vækstspor: By- og boligudvikling
”Når vi skal udnytte vækstpotentialet i kommunens fire vækstspor, er det
afgørende at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer. Det kræver indbydende og attraktive by- og boligmiljøer, der giver disse mennesker mulighed for og lyst til at bo her, så det er
muligt for virksomhederne at tiltrække medarbejdere, der skal flytte efter jobbet. Placeringen ved havet giver mange internationale kontakter og
inspiration til udvikling af byer med plads til mangfoldighed og af måden
at bo og leve på. Det skal udnyttes.”
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Miljøvurdering
Afgrænsning af miljøvurderingen
Miljøvurderingen er udført i henhold til bilag 1 i Lov om Miljøvurdering af
planer og programmer (LBK nr. 939 af 03-07-2013), samt efter principperne
beskrevet i vejledning om miljøvurdering af planer og programmer (Vejl.
nr. 9664 af 18/06/2006).
Udgangspunktet for miljøvurderingen er scopingen vist i bilag 1. Den emnemæssige afgrænsning (scopingen) er udført med udgangspunkt i et skema, der indeholder de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2
skal indeholde. For hvert tema i skemaet er der foretaget en indledende
vurdering af, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
De temaer, hvor planforslagene vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning indgår herefter i miljøvurderingen.
Formålet med miljøvurderingsloven er at bidrage til, miljøhensyn overvejes og indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af planer
og programmer. Miljøvurderingen gennemføres derfor sideløbende med,
at planen udarbejdes og således at miljøvurderingen kan bruges som et
redskab til at forbedre planforslaget. Derfor foretages der i processen justeringer af planen og af den oprindelige screening/scoping.
I scopingen er det vurderet, at følgende emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges nærmere:
- gener (lugt og støj) fra renseanlægget
- trafikken ifm. udvidelse af vejkryds, samt adgangsforhold til erhvervs- og butiksområde, boligområde, renseanlæg og Marina
- visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri
I fordebatten indkom der desuden følgende bemærkninger:
- gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper
- etablering af erhvervs- og butiksområde i tilknytning til boligområde
- indbliksgener
- reflektion af trafikstøj fra Europavej pga. det høje byggeri

I forbindelse med screeningen er det desuden vurderet, hvilke berørte
myndigheder, der skal høres inden der træffes afgørelse om indhold og
detaljeringsgrad af miljørapporten, jf. ”Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer”. Derfor er Trafikstyrelsen hørt som vejmyndighed Europavej
(statsvej).
Vejdirektoratet vurderer, at der i det videre planlægningsarbejde skal redegørelses om de trafikale konsekvenser for bl.a. Europavej, særligt i forhold til en afklaring af, hvorledes trafikmængden udvikler sig, som følge
af planlægningen for området.
Derudover har der været dialog med Naturstyrelsen v. miljøcentret, som
tilsynsførende for renseanlægget, og Forsvarets bygningstjeneste pga.
nærheden til helikopterlandingsplads. Forsvarets bygningstjeneste og
miljøcentret havde ingen bemærkninger til scopingen.
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Gener fra renseanlægget (lugt og støj)
Indledning
Frederikshavn Renseanlæg ligger umiddelbart nord for planområdet kun
adskildt fra planområdet af vejen Saltebakken. På renseanlægget behandles spildevand fra industri og boliger i Frederikshavn og byerne i oplandet.
Den biologiske rensning foregår i åbne tanke, øvrig behandling foregår i
lukkede og/eller overdækkede tanke.
De væsentligste gener fra et renseanlæg er lugt, og muligvis også aerosoler i omgivelserne. Der kan også forekomme støj og trafik med lastbiler til og fra renseanlægget. Støj fra renseanlægget skal behandles udfra
de gældende vejledende støjkrav, der skal overholdes, alternativt skal der
foretages afskærmende foranstaltninger (f.eks. lydisolering af vinduer). De
trafikale forhold er behandlet under afsnittet ”Trafik”.
Metode
Vurdering af påvirkningen er gennemført på baggrund af observationer og
oplysninger fra Frederikshavn Spildevand A/S om renseanlæggets opbygning og drift, herunder placering af lugtkilder.
Der er ikke gennemført beregninger af renseanlæggets lugt- eller luftpåvirkninger.
De primære lugtkilder fra et renseanlæg er fra åbne tanke og fra håndtering af slam.
Lugtesansen fungere forskelligt fra person til person, og nogle lugte generer os, mens andre ikke gør. Lugt fra et renseanlæg, der kan virke generende, er typisk:
Fækalielugt; kommer typisk fra råspildevandet, indløbsbygværker, forklaringstanke og forbehandlingen.
Svovlbrinte; kommer typisk fra råspildevandet, pumpestationer, indløbsbygværker, udligningstanke m.m.
Ammoniaklugt; kommer typisk fra slamhåndteringen.
Bio-slam under nedbrydning; kommer typisk fra koncentrering, afvanding og hydrolyse.
Jordbundslugt; kommer typiskfra procestankene, renset spildevand, udløbsbygværket og slamhåndteringen.
Eksisterende forhold
Rensningsanlægget overholder alle krav til udledning og emissioner, der er
ikke foretaget målinger eller beregningser, der viser hvorvidt de vejledende grænseværdier for lugt og støj kan overholdes, men der har ikke været
klager over lugt fra anlægge. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme støj og lugt fra anlægget. Visuelt vil man se brunt vand bevæge sig
og indimellem vil der forekomme skum på overfladerne.
Som sagt er det de åbne anlæg der kan give anledning til lugt, aerosoler
og støj. Se foto med oversigt over de mulige lugtkilder på næste side. På
anlægget er alle kanaler med ubehandlet spildevand, primære sedimentation og slambehandlinger overdækket for at mindske risikoen for lugtgener. Derimod luftningstanke og efterklaringstanke ikke overdækkede,
da de erfaringsmæssigt sjældent er ildelugtende.
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Foto med markering af åbne tanke og lugtkilder.

3

LUGTGENER

Udover omfanget og typen af lugtkilder har vindretninger betydning for
omfanget af lugtgener i lokalplanområdet. Se illustrationer herunder, der
viser de fremherskende vindretninger samt vindhastigheden i de forskellige retninger. Det ses at der kun er yderst sjældent, at lokalplanområdet
er i vindsiden af renseanlægget, den dominerende vindretning er mod
nordøst, væk fra lokalplanomrrådet. I det tidsrum , hvor der er registreret
vind i retning af lokalplanområdet er vinden kun svag, dvs. under 2 m/s.

VINDRETNING
Model, der viser hvor stor en procentdel af tiden vinden er
(1 ÅR)
blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-inhar der i 4 % af tiden været vind mod nord
Figurentervaller.
viser hvor storF.eks.
en
procentdel af tiden vinden
og
endnu
sjælnere
vind mod syd.
er blæst i en given retning.
Kompascirkelen er her
inddelt i 10°-intervaller.

F.eks. har der i 4% af tiden
været vind MOD nord.

LUFTFO

MIDDELVIND

Model, der viser hvor kraftig (1vinden
har blæst, når den er
ÅR)
blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-inFiguren viser hvor kraftigt vinden har
tervaller.
blæst, når den er blæst i en given retning.
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Herunder ses en illustration, der viser lugtpåvirkningen i stillestående vejr
baseret på observationer. Det fremgår at der kan forventes lugt fra renseanlægget i den nordlige del af planområdet

LUGT FRA RENSEANLÆG

ket for
il
g for

Lugt – 20 m zone
Lugt – 100 m zone

afgiver
er

t ud fra
æssigt

VINDRETNING

De røde arealer
(1 ÅR) ligger indenfor en afstand af hhv. 20 og 100 meFiguren viser hvor stor
ter fra de installationer
på renseanlægget, der erfaringsmæsen procentdel af tiden
sigt afgiver vinden
lugt.er blæst i en
given retning.
Kompascirkelen er her
inddelt i 16 retninger.

Vurdering Fx har der i 6% af tiden
været vind MODfra
nord. renseanlægget vil afhænge af vejr og vindretning.
Lugtpåvirkningen
Der må forventes lejlighedsvis lugtgener indenfor særlig den nordlige del
11
lokalplanområdet.
Det er dog kun yderst sjældent at planområdet er i vindsiden af renseanlægget. Den dominerende vindretning er mod nordøst, væk fra planområdet. Det tidsrum hvor der er registreret vind i retning af planområdet, er
vinden kun svag, ~2 m/s.
Det vurderes, at nedenstående afværgeforanstaltninger vil nedbringe generne til at acceptabelt niveau - men ikke fjerne generne helt.
Afværgeforanstaltninger
Opholdsarealer og altaner/primære vinduesåbninger orienteres modsat
renseanlægget (sydside), eller evt. afskærmes mod renseanlægget.
Etablering af grøn zone/parkering eller lign. mod renseanlægget, således
at der opstår størst mulig buffer.
Indsugning til ventilation bør placeres så langt væk fra renseanlægget som
muligt (sydside)
Overvågning
Frederikhavns Kommune er myndighed for planlægning og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Staten ved Miljøcenter Aalborg er tilsynsmyndighed for renseanlægget.
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Trafik
Indledning
Jf. scopingen i bilag 1 skal de trafikale forhold vurderes nærmere. Planområdets vejadgang skal ske via Saltebakken, med udkørsel til Europavej,
der er en statsvej. Saltebakken er desuden adgangsvej for renseanlægget
og Frederikshavn Marina. Planlægningen giver mulighed for ændringer af
adgangen til Europavej, således at trafik fra renseanlægget og lystbådehavnen ledes til et nyt ”ben” i krydset Europavej/Thodesvej.
Metode
Der er til vurderingen benyttet data fra vejdirektoratets trafikdatabase til
beskrivelse af trafikken på Europavej. Der er ikke gennemført trafiktællinger på Saltebakken.
Til beskrivelsen af den forventede forøgelse af trafikken på Saltebakken er
benyttet tal fra Trafikministeriets turrateprojekt, suppleret med en undersøgelse udarbejdet i 2011 af Cowi for Aalborg kommune, der beskriver turrater for bl.a. discountbutikker.
Eksisterende forhold
På Europavej er talt 14.000 køretøjer/døgn (14.345 køretøjer/hverdagsdøgn)
med en gennemsnitlig hastighed på 54,3 km/t. Registreringen er foretaget i 2014 på en målestation udfor Klitgade/Stenstrupsgade. Fartgrænsen
er det pågældende sted 60 km/t.
Europavej er på strækningen udfor planområdet firsporet - med 2 spor
i begge retninger, med midterrabat og med en hastighedsgrænse på 70
km/t. Udkørslen fra Saltebakken er etableret med 2 svingbaner, med en
længde på ca. 20 m. Rønnestvej har udkørsel til Saltebakken ca. 20 m. før
krydset Saltebakken/Europavej, se luftfoto.

Ortofoto med krydset Saltebakken / Europavej.

Oversigtskort der viser kryds/
udkørsel til Europavej.
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Rønnestvej har gennemkørsel til Bangsbostrand mod syd og udkørsel til
Europavej umiddelbart ved byskiltet mod syd. Det kan forventes, at en
del af beboerne på denne strækning vælger udkørslen ved Saltebakken til
Europavej når de skal i nordlig retning, hvorimod de vælger den sydlige
udkørsel når de skal mod Sæby eller motorvejen. Derudover er der mulighed for at komme ud til Europavej via Viadukten/Søndergade.
Udover personbiltrafikken er der lastbiltrafik til renseanlæg og lystbådehavn. Til renseanlægget kommer der ca. 3-5 lastbiler dagligt. Kørsel til
lystbådehavnen sker oftes i foråret / efteråret i forbindelse med optagning/søsætning og udskiftning af bådene.
Vurdering Trafik
Normalt fremskriver man trafikmængden på en given strækning med en
10-årig horisont, Europavej fremskrives med en faktor 1,5 pr/år. Trafikmængden på Europavej vil dermed udgøre 16.250 køretøjer/døgn (16.650
køretøjer/ hverdagsdøgn).
Trafikken på Saltebakken beregnes udfra Trafikministeriets turrateprojekt
og turrateprojektet i Aalborg med nedenstående udvalgte værdier (hverdagsdøgntrafik):
Virksomheder
- dgligvarebutik: 140 bilture pr. 100 m2
- kontorer o.lign.: 6 bilture pr. 100 m2
Boliger
- lejligheder: 2 bilture pr. bolig
- parcelhuse: 3,5 bilture pr. bolig
Realiseringen af området kan derfor forventes at forøge trafikmængde
med 1.900-2.600 køretøjer/hverdagsdøgn på Saltebakken og i krydset Saltebakken/Europavej.
Antal / stk

Areal / m2

Bilture i alt

Nye parcelhuse
4
15
Boliger i lejlig180
360
heder
Discountbutik
1.000 - 1.500*
1.400-2.100
Kontorer o.lign.
2.500
150
I alt
ca. 1.900 - 2.600
* arealet af en eventuel butik er ikke kendt på nuværende tidspunkt, derfor er der regnet med et butiksareal på 1.000 - 1.500 m2.
Vurdering af kapaciteten i krydset tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:
Spidstimetrafik om morgenen (7.00-8.00)
- spidstimetrafikken beregnes som 10 % af ådt
- trafikken fra området vil primært være hjem/arbejdssted personbiltrafik
- den højesvingende trafik ind mod Frederikshavn vil komme fra både
Saltebakken og den nordligste del af boligområderne ved Rønnestvej (200
parceller)

26

Miljørapport til Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Miljøvurdeirng

-  den venstresvingende trafik vil komme primært fra Saltebakken, hvis
udkørslen til Europavej bliver for vanskelig vil trafikanterne eventuelt sive
mod syd gennem områderne ved Bangsbostrand til Sæby og motorvejen
eller via Viadukten / Søndergade
- trafikken til området vil primært være ansatte til virkomheder/butik
- lastbiltrafikken vil være begrænset i spidstimen
Spidstimetrafik om eftermiddagen (16-17)
- spidstimetrafikken beregnes som 10 % af ådt
- trafikken til området vil primært være hjem/arbejdsstedstrafik suppleret
med kundetrafik til og fra butikken
- trafikken fra området vil primært være arbejdsstedstrafik fra områdets
virksomheder/butik samt kunder fra butikken
- kunder fra butikken forventes overvejende at være lokale dvs. en stor
del vil fordele sig i området og boligområderne mod syd, og dermed ikke
belaste krydset Saltebakken/Europavej, størstedelen af dem der kører fra
butikken ud på Europavej kan forventes at svinge til højre
- lastbiltrafikken vil være begrænset i spidstimen.
På nedenstående kort er angivet den forventede spidstimetrafik henholdsvis morgen og aften.

810
80
8
110
30

36

15
75

7
810

Forventede trafikmængder morgen.

810

215
80

100
200
115

15

36
130
810

75
Forventede trafikmængder aften.
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Kapaciteten i krydset:
Oversigtlige beregning i ”DanKap” viser at der, på baggrund af ovenstående forudsætninger og trafikmæøngder, vil være ventetid på venstresvingende trafik på 2 min. og kølængde på 3 biler om morgenen, hvor den
primære trafik er fra boligområderne til arbejde.
Om aftenen, hvor der er tillagt en forøget trafikmængde, pga. butikken
vil der være 2,5 min. ventetid og kølængde på 2 biler ved venstresving ud
fra Saltebakken. Venstresving fra Europavej ind på Saltebakken vil ligeledes have en kølængde på 2 biler, men kun en ventetid på under ½ minut.
Der vurderes ikke at udbygning af planområdet vil resultere i kapacitetsproblemer i krydset Saltebakken / Europavej.
Afværgeforanstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger.
Overvågning
Der vurderes ikke at være behov for overvågning udover kommunens og
trafikstyrelsens almindelige overvågning af trafikmængder og færdselssikkerhed.

Visuelle forhold
Jf. scopingen i bilag 1 kan påvirkningen af kystlandskabet være væsentlig
og skal vurderes nærmere.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af ny boligbebyggelse i op til 10
etager. Afstanden fra kysten til bebyggelsen er ca. 50 m.
På nedenstående billede er påvirkningen af kystlandskabet set fra vandet
visualiseret. Visualiseringen viser et eksempel på den påvirkning, der kan
ske af kystlandskabet med udgangspunkt i det maksimale etageantal tilladt i lokalplanen. I bilag er medtaget yderligere en række visualiseringer.
Der gøres opmærkom på at visualiseringerne viser en vollumenmodel af en
bebyggelse bestående af hvide blokke - det skal ikke ses som den kommende bebyggelses arkitektur. I lokalplanen er vist en række referencefotos der viser forskellige arkitektoniske løsninger til inspiration.
Vurdering
Visualiseringerne viser at kystområdet vil blive påvirket af det nye byggeri.
Som det ses er der er tale om indpasning af ny bebyggelse i et allerede tæt
bebygget byområde. Set fra vandet er den ny bebyggelse højere end de
eksisterende på dette sted, dvs. bebyggelsen giver Frederikshavn by en ny
skyline, desuden bryder den horisontlinjen.
Der er ikke på stedet særlig markante eller kulturhistoriske bygninger eller anlæg, som den nye bebyggelse vil skjule eller dominere. Bebyggelsen
vil fremstå i samspil med lystbådehavnen men ikke påvirke den væsentlig
i negativ retning.
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Der er ca. 365 m fra fotostandpunkt til lokalplanområdet.

Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide
kasser. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt til lokalplanområdet. Billedet er taget ca. 2,5 m over havoverfladen med et Sony
LT25i kamera med brændvidde 40 mm. Herunder ses originalbilledet.
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Set fra byen (indfaldsvejen til Frederikshavn og nærområdet) vil bebyggelsen ikke virke dominerende.
Bygningernes store volumener og dermed den dominerende effekt nedtones ved at skabe variation både i højden og facaden.
Det vurderes, at påvirkningen er væsentlig men acceptable og ikke væsentlig negativ.
Afværgeforanstaltninger
Det skal sikres, via lokalplanens bestemmelser
- at der skal skabes variation i højder
Overvågning
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med
overholdelse af lokalplanens bestemmelser.

Øvrige forhold
I fordebatten indkom der følgende bemærkninger, der er vurderet nedenfor:
- gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper
- etablering af erhvervs- og butiksområde i tilknytning til boligområde
- indbliksgener
- reflektion af trafikstøj fra Europavej pga. det høje byggeri
ad. gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper
Fritidshavnen ligger ca. 100 m. fra planområdet, umiddelbart øst for Saltebakken ligger desuden bådoplag/autocamperplads. Alle friridsaktiviteter kan have en vis støjpåvirkning i nærområdet, der er dog stor forskel på
støjniveau og tidsrummet, hvor det foregår.
Bådene kommer på land i september og oktober og placeres på stativ på
bådoplagspladsen, der er udlagt mellem det nye boligområde og kysten.
Transporten fra vand til bådoplag sker med en stor mobilkran, og foregår
over tre til fire weekender.
Bådene bliver højtryks renset inden de overdækkes med en presenning for
vinteren. Enkelte både blive hentet eller bragt i løbet af vinteren, men ellers foregår der ikke noget.
Fra sidst i marts til først i maj bliver bådene gjort klar til den ny sæson, og
igen benyttes mobilkran til søsætning.
Bådene på bådoplagspladsen skal være væk eller være i vandet først i maj,
hvorefter pladsen kan benyttes af autocampere.
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På selve marinaen er der regler om ro og orden, dog kan der være både der
er kommet ind i stille vejr og ikke har fået gjort fald mv. ordenligt fast. I
rigtigt hårdt vejr kan det hyle i riggen (mast og stag), hvilket der ikke kan
gøre noget ved.
Vurdering
Påvirkningen med støj fra bådoplag vil ske i enkelte weekends i forår- og
efterårsmånederne, fra selve marinaen vil støj fra fald og vind i mast være
hele døgnet/året.
Det vurderes at påvirkningen ikke vil være væsentlig,
- da støj fra mobilkran samt højtryksrenser, slibemaskiner, boremaskiner
o.lign. arbejdsrelaterede aktiviteter er begrænset til enkelte weekender/
perioder
- da selve marinaen ligger mere end 100 m fra boligområdet vurderes
støjgenerne, at være begrænset
Fra autocamperne vil der være begrænset støj fra gæster på pladsen, men
da der ikke kan etableres støjende fritidsaktiviteter indenfor delområdet,
vurderes støjgenerne at være begrænsede.
ad. etablering af erhvervs- og butiksområde i tilknytning til boligområde
Ny butik
Der gives mulighed for etablering af en butik i planområdet, med en placering i umiddelbar tilknytning til boliger.
Gener fra en butik sker primært fra varelevering, der ofte foregår i de tidlige morgerntimer, samt fra ventilation.
Jf. bygningsreglementet skal det sikres at boligerne ikke påvirkes af støj
over de vejledende støjgrænser. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om
placering af vareindlevering og/eller afskærmning støj, for at sikre boligerne mod støjgener over de vejledende støjgrænser.
Øvrig erhverv
Der må alene etableres erhverv med miljøklasse maks. 3, dvs. erhvervstyper der kun påvirker omgivelserne i mindre grad og som normalt kan
etableres i blandede bolig- og erhvervsområder.
Vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det at støjpåvirkningen ikke er væsentlig.
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ad. indbliksgener
Der etableres byggeri med med op til 10 etager. Lokalplanen fastlægger en
række ”etagefelter” således at det højeste byggeri, og dermed det byggeri
der giver størst risiko for indbliksgener, placeres længst væk fra de omkringliggende parcelhuse.
Desuden er der fastsat sigtelinjer, dvs. fastsat bestemmelse om i hvilken
retning etageboligernes primære vinduesåbninger skal have deres primære orientering, ligeledes for at undgå væsentlige indbliksgener ved de ekisterende parcelhuse.
Vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det at der i lokalplanen er fastsat
bestememlser til at sikre, at indbliksgener ikke vil være væsentlige.
ad. reflektion af trafikstøj fra Europavej pga. det høje byggeri
Bygningsfacader giver anledning til refleksioner, således at de reflekterende flader vil give en forøgelse af lydtryksniveauet i forhold til lydtryksniveauet ved en vej f.eks. i åbent land. .
Lydtryksniveauet 1/2 m foran en bygning er 3 dB højere, end det ville have været, hvis bygningen ikke havde været der, idet bygningen reflekterer
vejstøjen tilbage fra bygningsfacaden.

Søsportsvej

Dette forhold gør sig dog også gældende idag idet området er fuldt udbygget. Der er ikke væsentlig forskel på refleksionen fordi der etableres højere
bebyggelse end ved den nuværende bebyggelse.
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Lokalplangrænse

Maks. 3 etager

Delområdegrænse

Maks. 4 etager

Randbebyggelse

Maks. 6 etager

Sigtelinje

Maks. 7 etager

Lokalplan FRE.BC.15.13.01
Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken
Målforhold 1:2000

Kopi af lokalplanens kortbilag 4 med angivelse af sigtelinjer
og det maksimale etageantal.
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0-alternativet
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres - dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige
udvikling sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende
planlægning.
Hvis planerne ikke realiseres vil området, herunder kystlandskabet, trafikken og renseanlægget ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Området vil derfor kun kunne udnyttes til erhvervsformål som bl.a industr- og værkstedsvirksomhed og oplag.
Hvis fortsættelse af områdets anvendelse til erhvervsformål ikke er rentabel og dermed at der ikke kommer nye aktiviteter i gang, vil området fortsætte med at stå tomt, med de konsekvenser dette kan have med tomme
forfaldne bygninger mv.
Der vil ikke ske den planlagte forskønnelse af en af de største indfaldsveje
til Frederikshavn.
Der vil ikke blive etableret nye attraktive boliger, der understøtter målet
om at etablere indbydende og attraktive by- og boligmiljøer.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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Data, referencer og manglende
viden
Frederikshavn Kommuneplan 2015 http://frederikshavn.dk/Sider/Kommuneplanen.aspx
PlansystemDk.dk, Miljøportalen, GEOS og Kulturarvsstyrelsens databaser.
BEK nr 9139 af 15/04/2002 Standardordensreglementet for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne
Vejdirektoratet: ”Vejtrafik og støj - en grundbog” Tonny Wendel,  29.11.2001
Notat fra forsyningen ”Lugt, støj og aerosoler”.
Manglende viden:
Miljørapporten skal indeholde oplysninger om eventuelle forhold, som
vurderes ikke at være belyst udfra den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder.
Der er ikke fundet generelle oplysninger om støj fra lystbådehavne eller
foretaget målinger af støj fra den nærliggende lystbådehavn.
Der er ikke foretaget beregning af lugt eller emissioner fra renseanlægget.
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Bilag 1: Scooping
Scoping/screening
Frederikshavn Kommune har gennemført en screening jf. nedenstående af planer for byudvikling på området ved
Saltebakken i Frederikshavn og har på den baggrund vurderet at planerne skal miljøvurderes. De emner der kan få
væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal behandles i miljørapporten er følgende:
-

gener (lugt og støj) fra renseanlægget
trafikken ifm. udvidelse af vejkryds
visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri

Udover ovenstående vil emner fra fordebatten blive behandlet i relevant omfang.
Planerne sendes dermed i høring jf.Miljøvurderingslovens §4 stk. 3 med nedenstående bemærkninger og vurderinger
jf. screeningsskemaet.

Berørte myndigheder:
Vejdirektoratet pga. nærheden til statsvej samt mulighed for udvidelse af kryds
Desuden sendes planerne i høring ved følgende på grund af særlig interesse:
Naturstyrelsen som tilsynsmyndighed med renseanlægget
Forsvaret pga. nærhed til helikopterlandingsplads

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.

Oplæg til plan for Saltebakken Frederikshavn
Der er screenet ud fra en version af ”Oplæg til lokalplan, maj 2015” udarbejdet af Arkinord.

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

Planerne omfatter etablering af et bolig- og erhvervsområde
med tilhørende parkeringspladser. Planerne er omfattet af
miljøvurderingslovens §3 stk 2, hvorefter planer, der alene
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan,
kun skal miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet.

Ja

Der er derfor gennemført en miljøscreening jf. lovens Bilag
2.
− Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2

(NATUR)
Nej

Der er ca. 3 km til det nærmeste Natura 2000 område, som
ligger nordøst for lokalplansområdet.

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. Hvis ét af områderne
viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes.
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

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

Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen påvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

−

Bygge- og beskyttelseslinjer

0

NATUR

Ingen inden for lokalplansområdet

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen påvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

MILJØ

Renseanlæg
Området ligger indenfor en afstand på 10 –
200 meter fra Frederikshavn Renseanlæg. På
renseanlægget behandles spildevand fra industri og boliger i Frederikshavn og byerne i oplandet. Den biologiske rensning foregår i åbne
tanke, øvrig behandling foregår i lukkede
og/overdækkede tanke.
Der kan forekomme lugtgener, og muligvis
også aerosoler i omgivelserne. Ud over lugtgener kan der forekomme støj fra de forskellige arbejdsprocesser. Der er også en del trafik
med lastbiler til og fra renseanlægget. Rent
visuelt kan man fra etageboligerne se direkte
ned i tankene.

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

-1

Det vurderes, at påvirkningen kan være væsentlig og dermed at emnet skal vurderes
nærmere.
Trafikstøj
Området ligger op til en stærkt befærdet vej,
Miljøscreening af planforslag - side 2
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og det vil sandsynligvis være nødvendigt at
afskærme boligerne mod støj fra vejen. Bygningernes højde gør det vanskeligt at afskærme eventuelle altaner og tagflader til rekreative
formål for støj.
Det vurderes, at lokalplanens bestemmelser
om afskærmning mod trafikstøj vil være tilstrækkelig til at sikre boligerne mod støjgener
over de vejledende støjgrænser.
Fritidshavnen
Fritidshavnen ligger ca. 100 m. fra planområdet, umiddelbart øst for Saltebakken ligger
desuden bådoplag. Begge dele kan have en
vis støjpåvirkning i det nye område.
Det vurderes at påvirkningen ikke vil være
væsentlig, dog bør det undersøges nærmere,
hvor ofte der f.eks. klargøres både på bådoplagspladsen og hvilke retningslinjer havnen har
for støj fra bådene.
Ny butik
Der gives mulighed for etablering af en butik i
planområdet, med en placering i umiddelbar
tilknytning til boliger. Der skal derfor fastsættes
bestemmelser i lokalplanen der sikrer at boligerne ikke påvirkes af støj over de vejledende
støjgrænser.
Det vurderes, at lokalplanens bestemmelser
om placering af vareindlevering og eventuel
afskærmning mod støj vil være tilstrækkelig til
at sikre boligerne mod støjgener over de vejledende støjgrænser.
Vind og skygge
Etagebygninger i op til 10 etager kan påvirke
omgivelserne med skygge og eventuelt turbulens, samt indbliksgener. Der skal redegøres
nærmere for skyggepåvirkning og indbliksgener, hvorimod der først ifm. et konkret projekt
kan redegøres for eventuel turbulens, samt
eventuel afhjælpning.
Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være
væsentlig under forudsætning af at der i lokalplanen fastsætter bestemmelser der sikrer, at
der ifm. et konkret projekt redegøres nærmere
for turbulens.
− Trafik

0/-1

VEJ

Planerne må forventes at give ekstra trafik ad
Saltebakken – både personbiler og lastbiler.
Der planlægges derfor for aflastning af Saltebakken ved at give mulighed for etablering af
en ny vejadgang til renseanlægget og fritidshavnen via et nyt ben i krydset Thodesvej/Europavej.
Det vurderes, at ændring af trafikken kan være
væsentlig og bør vurderes nærmere.
Miljøscreening af planforslag - side 3
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− Tilgængelighed (handicappede)

+1

VEJ

Planerne forventes at ville tilgodese tilgængelighed for alle.
Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være
væsentlig.

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

+1

VEJ

Visuelle forhold og kysten
Planerne vil give området et visuelt løft og
generelt være en forbedring ved en af de primære vejforbindelser i Frederikshavn.
Byggeri i den planlagte højde (op til 10 etager)
vil påvirke kystlandskabet og bør vurderes
nærmere.
Adgangen til kysten sikres for både områdets
kommende beboere men også andre får mulighed for at passere gennem området til området ved fritidshavnen.
Det vurderes, at påvirkningen kan være væsentlig og bør vurderes nærmere.

− Andet – øget adgang for offentligheden

+1

VEJ
NATUR

Offentligheden må forventes at få øget adgang
set i forhold til hidtidig anvendelse (indhegnet
industri).
Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være
væsentlig.

− Byernes funktion og bymiljø herunde +1
bynatur

PLAN

Planområdet udgør i dag et udbygget erhvervsområde (før fiskeindustrier og senest
Martin lysfabrik), og forslaget muliggør omdannelse til et relativt stort bolig- og erhvervsområde med en central beliggenhed i Frederikshavn By og vurderes at kunne understøtte
byens serviceerhverv. Planområdet har desuden en central beliggenhed i overgangszonen
mellem by og havn.
Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være
væsentlig.

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.
Helikopterlandingsplads ca. 850 m. fra planområdet – forsvaret/flådestationen høres inden
det vurderes hvorvidt, der skal tages hensyn til
indflyvning mv.

Påvirkning

Indvirkning

Myndighed

Emne

Bemærkninger

Eventuel

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner

3. Jordbund
− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi
Miljøscreening af planforslag - side 4

0

MILJØ

Stort set uændret i forhold til nuværende anvendelse.
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− Eksisterende jordforurening

0/-1

MILJØ

Matr.nr. 124ba er uafklaret iht. Lov om forurenet jord, og indgår i Regionens igangværende
kortlægningsarbejde. Lokaliteten kan derfor,
på et senere tidspunkt, blive kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.
Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være
væsentlig.

− 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 er risiko for, at der vil blive konstateret
jordforurening i forbindelse med flytning af jord
fra ejendommen.

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Se ovenfor

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

0

MILJØ

Se ovenfor

− Nedsivning

0

MILJØ

Der skal ikke ske nedsivning af spildevand i
området.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

0

MILJØ

Ingen bemærkninger

− Udledning til luften

-1

MILJØ

Se punkt 2, Sundhedsrisiko.

− Luft- og støvgener

-1

MILJØ

Se ovenfor

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

-1

MILJØ

Se ovenfor

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

− Udledning af drivhusgasser eller
andre stoffer, der påvirker klima,
temperatur?

0

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse.
Behov for tilpasninger til forventede klimaændringer sker i forbindelse med planlægning for
området.

Påvirkning

Indvirkning

Myndighed

4. Vand
4.1 Overfladevand

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand
5. Luft

6. Klimatiske faktorer

Bemærkninger
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Emne

Eventuel

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ
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7. Materielle goder
− Materielle goder (af almennyttig
karakter)

+1

PLAN

Planforslaget muliggør etableringen af et relativt stort bolig- og erhvervsområde hvoraf en
del af boligbebyggelsen ønskes udført som
almennyttige boliger. Et nyt bolig- og erhvervsområde vurderes at bidrage positivt til boligudbuddet og understøtter serviceudbuddet i Frederikshavn by.
Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være
væsentlig.

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

0

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

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

0

PLAN

Planområdet er jf. kommuneplanen udlagt til
byområde og berører ikke arealer i det åbne
land.

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

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Fredede områder

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Rumlig oplevelse

-1

PLAN

Ifølge de fremlagte illustrationer rummes mulighed for opførelse af bebyggelser i op til 10
etager og områder med en relativ høj bebyggelsesprocent, hvilket vurderes at ville påvirke
den rumlige oplevelse af området, set ift. den
nuværende planlægning for området (lokalplan
707-1, zone 3) som kun tillader bebyggelse i 2
etager, maksimalt 10,5m og en maksimal bebyggelsesgrad på 50%.

PLAN

Planområdet er jf. kommuneplanen udlagt til
byområde og via lokalplan 707-1, zone 3 planlagt til en anvendelse som industri, værkstedsog forretningsvirksomhed i tilknytning hertil.
Eksisterende lokalplan ophæves, mens planerne ikke ændrer ved kommuneplanens udlagte arealanvendelse.

Det vurderes, at påvirkningen kan være væsentlig og bør vurderes nærmere.
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9. Kulturarv
− Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Ingen registreringer

− Fortidsminder

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

JF Kulturstyrelsen er bygningerne Saltebakken
65 og 67 registreret med en bevaringsværdi på
8 (lav bevaringsværdi) og derudover ses ingen
registreringer indenfor planområdet.

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registreringer

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registreringer

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Planområdet udgør, jf. kommuneplanen en del
af et større sammenhængende kystzoneområde B (planlagt kystlandskab) 5.9.2 Område B,
planlagt kystlandskab som omfatter planlagte
arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg,
tekniske anlæg, råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker. Det enkelte
areal kan kun udnyttes i overensstemmelse
med den planlagte anvendelse.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der er flere af de
undersøgte miljøforhold som vurderes at kunne blive påvirket af planforslaget med henvisning til ovenstående bemærkninger. Ud fra den gennemførte miljøscreening vurderes planforslaget derfor at ville kræve en egentlig miljøvurdering af følgende emner:
- gener (lugt og støj) fra renseanlægget
- trafikken ifm. udvidelse af vejkryds
- visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri
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Bilag 2: Volumenstudie
Visualiseringen viser et eksempel på den påvirkning, der kan ske med udgangspunkt i det maksimale etageantal tilladt i lokalplanen. Der gøres opmærkom på at visualiseringerne viser en vollumenmodel af en bebyggelse
bestående af hvide blokke - det skal ikke ses som den kommende bebyggelses arkitektur. I lokalplanen er vist en række referencefotos der viser
forskellige arkitektoniske løsninger til inspiration.
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Borupvej, østlig retning
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Saltebakken, nordlig retning
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E45, østlig retning

E45, nordøstlig retning
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E45, nordlig retning
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Lokalplan SAE.E.04.49.1 ● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at omdanne den tidligere
nedlagte Volstrup Skole med tilhørende arealer til et nyt erhvervsområde.
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra den
28. oktober 2015 til den 5. januar 2016. Høringsperioden har ikke givet anledning til ændringer i planen.
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
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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 inden for området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige 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. 883 af 18. august 2004 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 inden for 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.
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Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.

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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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Frederikshavn Kommune om
at omdanne den tidligere nedlagte Volstrup Skole med tilhørende arealer
til et erhvervsområde, som kan drage fordel af beliggenheden op ad motorvejen.
Der har endvidere fra private investorer været et ønske om at lave en erhvervspark for mindre og mellemstore virksomheder med mulighed for at
indrette fælles faciliteter som f.eks. reception, kantine og mødelokaler.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et nyt og attraktivt erhvervsområde.
Lokalplanen skal sikre, at området kan avendes som erhvervsområde som:
- Kontorhus med tilhørende faciliteter såsom reception, mødelokale,
kantine m.m.
- Liberale erhverv
- Håndværkervirksomheder med dertil knyttet værkstedsproduktion
- Lagervirksomhed
- Servicevirksomhed
- Produktionsvirksomhed
- Omlastningsstation
- Industri iøvrigt
Herudover kan der etableres én bolig i den sydøstre del af lokalplanområdet i delområde C.
Af hensyn til boligen er der lavet 3 delområder. Formålet hermed er at lave
en zonering af erhvervsvirksomhederne, således at de mindst belastende
ligger umiddelbart op ad boligen (delområde C med virksomhedsklasse 12). Her uden om er der en bufferzone (delområde B med virksomhedsklasse 1-3), og i resten af området skabes der mulighed for virksomhedsklasse
1-4 (delområde A).
Delområde B og C skal altid holdes sammen som én samlet fast ejendom
og kan således ikke videreudstykkes. De 2 delområder kan dog udgøre én
samlet ejendom og dermed er det muligt at fastlægge et skel i grænsen
mellem delområde A og B. Denne grænse er derfor ud fra en helhedsvurdering fastlagt med 5 m’s afstand til eksisterende bygninger, som vist på
fig. 1 - se nedenfor
Lokalplanområdet bliver ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse overført til byzone.
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Fig. 1 - Afstand til byggefelt

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger sydvest for Sæby by umiddelbart øst for Frederikshavnmotorvejen og på nordsiden af Ålborgvej.
Umiddelbart syd for området ligger Trafikcenter Sæby Syd.
Området er iøvrigt omkranset af landbrugsareal.
Lokalplanområdet er bebygget med Volstrup Skole og en børneinstitution.
Bygningerne, der ikke længere anvendes til deres formål, vil kunne genanvendes til erhvervsformål og børneinstitutionen til bolig for pedel, bestyrer eller indehaver tilknyttet erhvervet i området.
Området er på ca. 3.0 ha. og er beliggende i landzone.
Arealet uden for bygningerne er indrettet til parkeringsplads og fodboldbane m.v. Der er herudover i områdets nordøstlige del beplantet med
større træer.
Terrænet falder generelt mod nord. Specielt er der et forholdvis kraftigt
terrænfald i den nordøstlige del af området, som sammen med beplantningen med store træer gør området velegnet som opholdsareal. Den
vestlige del af området er indrettet til sportsarealer, og det flade terræn
er her velegnet til erhvervsbyggeri.

De tre vejadgange er vist med gule
pile

Det tilstræbes i lokalplanen så vidt muligt at undgå større terrænreguleringer. Den nordlige del af lokalplanområdet grænser op mod et større naturområde, som kan ses fra motorvejen, og lokalplanen tilsikrer, at
større terrænreguleringer mod dette område skal undgås.
Det vil dog blive nødvendigt, især vedrørende etablering af regnvandsbassin og veje, at foretage nogle terrænreguleringer.
Området har vejadgang til Ålborgvej tre steder, men hovedadgangen til
området skal ske ad den nuværende hovedindkørsel, hvor der på Ålborgvej er etableret både højre- og venstresvingsbaner.
I områdets sydvestre del er der endvidere anlagt en regional sti, som fører
fra Volstrup til en stitunnel under Ålborgvej.
10
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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 resourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn
for miljøet og ejernes økonomi.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinier
I kommuneplantillægget nr. 15.02, lokalplanramme SAE.E.04.49, , som
svarer til nærværende lokalplanområde, er der gjort rede for områdets
anvendelse i forhold til drikkevandsinteresser, og i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området er der beregnet grundvandsdannende indvindingsområder.
Lokalplanområdet ligger i et område, som er udpeget som område med
særlige drikkevandsinteresser benævnt OSD1427.
Området er udpeget som ”Nitratfølsomt indvindingsområde” og geologien i området medfører, at grundvandet vil være sårbart for eventuelle
nedsivende stoffer fra jordoverfladen.
Området er dog ikke en del af det grundvandsdannende indvindingsopland til Ørnedalsværket, og det vurderes derfor, at området har en begrænset sårbarhed over for nitratnedsivning og hermed også for en række
andre miljøfremmede stoffer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens tillæg 09.60, rammeområde SAE.E.04.49.
Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, da denne ikke åbner mulighed for detailhandel i begrænset omfang.
Der er derfor udarbejdet et nyt kommuneplantillæg svarende til det nuværende, blot med en tilføjelse om mulighed for salg af egne produkter
fra produktions- eller lagervirksomheder. Der kan alene sælges udvalgsvarer, og salgslokalers størrelse må ikke overstige 200 m² pr. virksomhed.
Der kan herudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.
Frederikshavn Kommune har i rammebestemmelserne udarbejdet en særlig redegørelse for grundvandsforholdene i området.
Redegørelsen indeholder kommunens vurdering af behovet for at ændre
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områdets anvendelse. Der redegøres for grundvandets sårbarhed i området samt hvilke skærpede krav i forhold til grundvandsbeskyttelse, der
derfor vil blive stillet virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.
Klimatilpasningsplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kortlægningen i relation til klimatilpasningsplanen, og der er derfor ikke lagt op til en handlingsplan for
området.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.
Naturbeskyttelse
Langs lokalplanområdets vestskel har der været registreret et beskyttet
dige, men det er nu afregistreret, og det findes ikke i marken.
Detailhandel
Lokalplanen giver begrænsede muligheder for at etablere detailhandel inden for planlovens rammer. Virksomheder i delområde A og B har mulighed for at etablere et salgslokale på højst 200 m² til salg af produkter, som
produceres eller lagres på virksomheden. Der kan herudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed
udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.
Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes af den almene vandforsyning Frederikshavn
Vand A/S i henhold til Vandforsyningsplan 2009-19 for Frederikshavn
Kommune.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem.
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Kloakoplande TS02 og TS04 i h.t. spildevandsplan.
I henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret. Spildevand
afledes til det offentlige kloaksystem. Regnvand fra eksisterende kloakopland TS02 udledes til Volstrup Bæk. Regnvand fra det planlagte kloakopland TS04 påtænkes udledt til Volstrup Bæk via planlagt regnvandsbassin
og nyt udløb. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal afledes
til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.
Regnvand fra det planlagte kloakopland TS04 skal internt forsinkes, inden det ledes til offentligt regnvandssystem, og Frederikshavn Forsyning
vil stille krav til den maksimale afledning. Regnvandet skal forsinkes svarende til en befæstelse på 50% af den enkelte grund. Hvis der ønskes
yderligere befæstelse, vil der blive stillet krav om forsinkelse af regnvandet (vandbremse, bassinvolumen mv.). Ejeren skal for egen regning etablere forsinkelsen. Frederikshavn Forsyning skal godkende projektet for det
private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand. Regnvandsafledningen fra det eksisterende kloakopland TS02 skal
fortsat udledes til Volstrup Bæk via et eksisterende privat udløb. Befæstelsesgraden for kloakopland TS02 er 0,35 (35% befæstelse)
Frederikshavn Forsyning gør opmærksom på, at der inden for lokalplanområdet findes offentlige kloaksystemer beliggende på private arealer.
Kloaksystemet er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal respekteres.
Der skal reserveres et areal til et planlagt offentligt regnvandsbassin i
den nordlige del af lokalplanområdet. Det effektive volumen af bassinet
vil være i størrelsesordenen 670-850 m3 afhængigt af recipientkravet (1-2
l/s/ha) for Volstrup Bæk. Det tilhørende nødvendige areal kan endnu ikke
oplyses, idet det vil afhænge af kravet om forsinkelse ved udledningen til
Volstrup Bæk, de fysiske forhold samt afstanden til grundvandet. Det kan
blive nødvendigt at etablere vejadgang til drift og vedligeholdelse af bassinet. Vejadgangen skal tinglyses på ejendommen.
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Retningsgivende vejadgang til forsinkelsesbassin vist med gul farve

Frederikshavn Forsyning gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt
at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at der inden
for en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages beplantning af
træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn
af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Forsyning have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og
uden for lokalplanområdet.
Støjniveauet på udendørs opholdsarealer ved bolig i området skal ligge
under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj på Lden 58
dB.
I boliger må støjniveauet, inden døre med lukkede vinduer, fra trafik ikke
overstige Lden 33 dB.
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Grundvandsbeskyttelse
Af hensyn til forebyggelse af grundvandsforurening i lokalplanområdet vil
der være skærpet opmærksomhed i forbindelse med etablering, ændring
eller udvidelse af virksomheder i området. Der kan stilles særlige krav til
virksomhedernes indretning og drift i forhold til forebyggelse af grundvandsforurening.
Der stilles som minimum følgende krav:
• Parkeringspladser, kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie og kemikalier skal være befæstet med en tæt
belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker
kontrolleret afledning.
• Olie og kemikalier skal opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholdere skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen
skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og
kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne
rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
• Alt tagvand føres i afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
• Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal afledes til
regnvands- eller fællessystemet.
• Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde
den bedst tænkelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger,
tæthedsprøvning med videre.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området i.h.t. Lov om forurenet jord.
Veje, stier og parkering
Volstrupstien set fra Aalborgvej

Vejadgangen til området sker fra kommunevej Ålborgvej (rute 180), hvor der
er højre- og venstresvingsbane, jf. vejadgang nr. I på kortbilag 3. Tunnel
under Ålborgvej er anlagt for skolebørnene til Volstrup Skole i sin tid. Tunnel skal opretholdes som adgang mellem ny Erhvervspark Sæby Syd og Trafik Center Sæby Syd foruden offentlig adgang til og fra Ålborgvej.
Hvis der til Erhvervspark Sæby Syd ønskes mulighed for at køre med modulvogntog, skal der laves særlig undersøgelse af vejnettet (Ålborgvej). Modulvogntog må pt. køre mellem rute E45 og Trafik Center Sæby Syd.

Volstrupstiens videre forløb mod
vest

Vejadgangen til det østlige delområde C kan endvidere ske ad den eksisterende østlige overkørsel, jf. vejadgang nr. II på kortbilag 3.
Der forefindes endvidere en yderligere vejadgang ved den eksisterende
overkørsel fra Ålborgvej i den vestligste del af området, jf. vejadgang nr.
III på kortbilag 3.
Vejadgang til det kommende erhvervsområde vest for lokalplanområdet
(rammeområde SAE.E.04.48) skal ske fra hovedindkørslen fra Ålborgvej og
ind over lokalplanområdet, jf. princippet på kortbilag 3.

Tunnel under Ålborgvej
Interne veje etableres som private fællesveje.
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Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
Volstrupstien, som forløber i områdets vestgrænse skal opretholdes. Ligeledes skal stien i lokalplanområdet med nedgang til tunnelen under Ålborgvej opretholdes. Der er dog mulighed for omlægning af stiernes forløb
Der skal udlægges og anlægges parkeringspladser svarende til kravene i
lokalplanramme nr. SAE.E.04.49, som angiver, at der ved lager- og værkstedsvirksomheder skal etableres 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal,
samt at der ved kontorer og lignende skal etableres 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m² bruttoetageareal (inkl. evt. kundeareal, lager m.v.)
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle, er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at alle nye veje, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld
tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt.
Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsreglement.
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af
30 m. For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. Den
første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal være 3,5 m x 5 m. For yderligere oplysninger kan der
tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn kommunes Handicapråd.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågælselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til erhvervsformål med industri, lager-,
produktions-, værksteds- og servicevirksomhed for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen. Endvidere skal
området kunne anvendes til kontorformål, herunder også liberale
erhverv og dertil knyttede servicelokaler,

1.2

at området vejbetjenes fra Ålborgvej via den eksisterende hovedadgangsvej til den tidligere Volstrup Skole,

1.3

hensigtsmæssig vejadgang til lokalplanområdet og sikre vejadgang til naboarealet mod vest udlagt til erhverv med kommuneplanramme SAE.E.04.48 samt sikre tilstrækkelig parkering inden
for lokalplanområdet,

1.4

en god helhedsvirkning for bebyggelse, facader og skiltning,

1.5

en overordnet disponering af området

1.6

særlig fokus på grundvandsforhold og forebyggelse af eventuelle
grundvandspåvirkninger i området.

1.7

mulighed for etablering af én bolig i området.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr.nre. 5-c og 5-h St. Ørtoft, Volstrup samt alle de parceller, der
efter den 28. oktober 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på kortbilag 2.

2.3

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med offentliggørelsen af den
endeligt vedtagne lokalplan overføres hele lokalplanområdet til
byzone.

3. Arealanvendelse
3.1
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Anvendelse, delområde A:
Området udlægges til erhvervsformål for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen.
I området kan der alene etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-4. Beskrivelse af virksomhedsklassificering fremgår af bi-
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lag 5.
Bygninger i forbindelse med virksomhederne skal etableres inden
for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Anvendelsen kunne være:
• Kontorhus med tilhørende faciliteter såsom reception, mødelokale, kantine o.lign.
• Liberale erhverv
• Håndværksvirksomheder med dertil knyttet værkstedsproduktion
• Lagervirksomhed
• Servicevirksomhed
• Produktionsvirksomhed
• Omlastningsstationer
• Industri i øvrigt
Af hensyn til grundvandet i området kan der kun etableres virksomhed i området, som kan placeres og indrettes i overensstemmelse med principperne i ”Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden
ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande”.
3.2.

Anvendelse delområde B:
Området udlægges til erhvervsformål for virksomheder, som er
afhængige af nærheden til motorvejen.
I området kan der alene etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-3. Beskrivelse af virksomhedsklassificering fremgår af bilag 5. Bygninger i forbindelse med virksomhederne skal etableres
inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Anvendelsen kunne være:
• Kontorhus med tilhørende faciliteter såsom reception, mødelokale, kantine o.lign.
• Liberale erhverv
• Håndværksvirksomheder med dertil knyttet værkstedsproduktion
• Lagervirksomhed
• Servicevirksomhed
• Produktionsvirksomhed
• Industri i øvrigt
Af hensyn til grundvandet i området kan der kun etableres virksomhed i området, som kan placeres og indrettes i overensstemmelse med principperne i ”Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden
ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande”.

3.3.

Anvendelse delområde C:
Området udlægges til erhvervsformål for virksomheder, som er
afhængige af nærheden til motorvejen.
I området kan der alene etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-2. Beskrivelse af virksomhedsklassificering fremgår af bilag 5. Bygninger i forbindelse med virksomhederne skal etableres
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inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Anvendelsen kunne være:
• Liberale erhverv
• Kontor
• Håndværksvirksomheder
• Mindre værksteder
• Servicevirksomhed
• Lagervirksomhed

§ 3.3.
Der gøres opmærksom på, at
anvendelsen til boligformål kan
kræve særskilt tilladelse

Der kan endvidere etableres én bolig i det på kortbilag 2 med blå
farve viste byggefelt. Boligen må kun anvendes til pedel, bestyrer
eller indehaver tilknyttet erhvervet i området.
Af hensyn til grundvandet i området kan der kun etableres virksomhed i området, som kan placeres og indrettes i overensstemmelse med principperne i ”Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden
ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande”.
3.4.

Fælles bestemmelser for delområde A og B:
Inden for delområde A og B kan virksomheder med produktion
eller lager etablere et salgslokale på højst 200 m² til salg af egne
produkter, som enten produceres eller lagres på virksomheden.
Der kan herudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet

3.5.

Fælles bestemmelser for delområde A, B og C:
I forbindelse med virksomheders etablering kan Frederikshavn
Kommune kræve dokumentation for, at virksomhedens etablering
og drift ikke er en trussel mod drikkevandsresourcen i området og
stille krav om afværgeforanstaltninger.

4. Udstykning
4.1

Der kan ske udstykninger inden for lokalplanområdet. Delområde
B og C skal dog altid tilsammen som minimum udgøre én samlet
fast ejendom. Der kan således ikke etableres nye skel inden for
delområde B og C undtagen til de i pkt. 4.2 nævnte tekniske anlæg.

4.2

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

5. Bebyggelsens placering og omfang
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5.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist
på kortbilag 2. Der kan ikke ske tilbygninger til den tidligere Volstrup Skole, men skolen kan rives ned, og der kan opføres nye
bygninger inden for byggefeltet.

5.2

Eksisterende bygninger kan dog ved efterisolering overskride byggefeltet med maks. 0,5 m.
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5.3

Mindre, sekundære bygninger som carporte, garager, redskabsskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre sekundære
bygninger kan opføres uden for byggefelterne, såfremt de enkelte
bygninger er under 50 m², er under 3 m’s højde og er beliggende
minimum 2,5 m fra nabo- og vejskel.

5.4

Langs den på kortbilag 2 viste mur kan der, uanset bestemmelserne i § 5.3, opføres garager eller carporte. Disse garager og carporte må maks. opføres i 2,5 m’s højde.

5.5

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overskride 40%.

5.6

Inden for byggefelterne fastlægges en maks. bygningshøjde for ny
bebyggelse på 8,5 m i maks. 2 etager. Dog kan mindre bygningsdele tillades opført i en højde på op til 10,5 m, hvis særlige hensyn
til virksomhedens drift nødvendiggør det, og den samlede løsning
tilgodeser de æstetiske krav i lokalplanområdet. Bygningshøjden
måles fra et fastlagt niveauplan.

5.7.

Uanset bestemmelser i medfør af byggeloven om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej, naboskel, sti og anden bebyggelse,
må bebyggelse opføres med den i § 5.6 angivne højde.

5.8

Eksisterende bygninger kan i relation til efterisolering og renovering få forøget taghøjden med maks. 0,5 m.

5.9

Ny bebyggelse og faste anlæg skal respektere den på kortbilag 4
viste tinglyste byggelinie ved Ålborgvej. Byggelinien er placeret
12,5 m fra Ålborgvejs midtlinie. Såfremt der er højdeforskel mellem vejmidten og byggelinien tillægges de 12,5 m 2 x højdeforskel
+ 1 m.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1

Facader skal udføres i blank mur i tegl eller vandskuret / pudset
overflade med efterfølgende maling eller i betonelementer eller
stålplader, metalplader, træbeklædning, facadetegl eller glas.

6.2

Facader, der ikke er blank mur, skal være sorte eller blanding af
sort og hvid eller ifølge jordfarveskalaen, jf. bilag 6.

6.3

Vinduer, døre og porte skal være hvide, og skal udføres i plast,
aluminium eller træ/alu.

6.4

Til tagflader skal anvendes tegl, eternit, stålplader eller tagpap.
Såfremt der ikke anvendes tegl, skal tagflader være sorte.

6.5

Sekundære bygninger såsom garager, carporte og skure skal have en ydre fremtræden svarende til bestemmelserne i §§ 6.1 - 6.4
(begge inkl.) Facader kan dog endvidere udføres i træ.
De i § 5.4 nævnte garager og carporte skal alle have ensartede dimensioner, farve og materialevalg.

6.6

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.
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6.7

Solfangere og solceller skal placeres på tagfladen. Solfangere og
solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller for trafikken på Ålborgvej.

6.8.

De i § 7.4 nævnte hegn kan udføres som trådhegn eller faste hegn.
Sidstnævnte hegn skal være sorte, en blanding af sort og hvid eller ifølge jordfarveskalaen, jf. bilag 6.

6.9

På nordgavl vist på kortbilag 2 må opsættes skilt med erhvevsområdets navn.
Tilsvarende må opsættes en skiltepylon med erhvervsområdets
navn ved indkørselen til området fra Ålborgvej. Pylonskiltet må
maks. være 8 m højt og maks. 1,5 m bredt.

6.10

Udover firma- og logoskilte må der inden for lokalplanområdet
kun opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte.
Disse skilte skal udformes med henblik på at orientere og skal udarbejdes efter et ensartet koncept, typisk som skilte på en fælles
bøjle og skilte placeret samlet på en facade.

6.11

På den på kortbilag 2 viste mur kan opsættes skilte med firmanavn og -logo. Disse skilte skal have en ensartet størrelse og må
maks. være 1 x 2 m.

6.12

Alle skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning
og være diskrete i farver, størrelse og belysning.

6.13

Der må ikke opsættes skilte på tage.

6.14

Belysning af skilte og facader skal være afskærmet mod vejarealer
og må ikke virke blændende for trafikken eller i øvrigt til gene og
ulempe for denne.

6.15.

Der skal ansøges Frederikshavn Kommune om tilladelse til opsætning af skilte. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om udformning, højde, belysning og logoudformning.

Nordgavl, jfr. § 6.9

Mur til skilte

7. Ubebyggede arealer
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7.1

Ubebyggede og ubefæstede arealer skal henligge som græsarealer
med solitære træer.

7.2

Der skal tilvejebringes opholdsarealer svarende til mindst 25% af
etagearealet ved erhverv.
Til boligen i delområde C skal der tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet.
Opholdsarealer kan enten etableres direkte i forbindelse med
virksomheden og boligen eller som et fælles opholdsareal i den
nordøstre del af lokalplanområdet som vist på kortbilag 2.
Det fælles friareal skal fremtræde ryddeligt med græsklædte arealer med fritstående træer og buske.

7.3

Inden for området udlagt til opholdsareal i den nordøstlige del af
lokalplanområdet kan der ikke ske terrænreguleringer større end
+/- 1 m.
Der kan ske terrænreguleringer i relation til vejanlæg i området.
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I forbindelse med etableringen af det på kortbilag 4 viste regnvandsbassin kan der endvidere ske terrænreguleringer.
Herudover skal større terrænreguleringer end +/- 1 m i videst muligt omfang undgås.
7.4

Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer.
Hegn skal min. være 1,8 m høje.

7.5

Der kan indrettes større oplagsområder inden for den nordlige del
af lokalplanområdet som vist på kortbilag 2.

7.6

Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring
og transport af affald i overensstemmelse med Frederikshavn
Kommunes regulativ.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Ålborgvej som vist på
kortbilag 3, herunder via tunnel under Ålborgvej.
Vejadgang I giver adgang til hele lokalplanområdet, medens vejadgang II alene kan give adgang til delområde C.
Såfremt byggefelterne i delområde C udnyttes på en sådan måde,
at vejadgang ikke længere kan ske ad vejadgang II, skal der skabes
tilkørsel til området fra vejadgang I.

8.2.

Alle veje i lokalplanområdet skal være private eller private fællesveje efter det på kortbilag 3 viste retningsgivende princip. Frederikshavn Kommune skal godkende detailprojekt for erhvervsparken.

8.3.

Veje udlægges i 8 m’s bredde og kørebanebredde på mindst 6 m af
hensyn til fremkommelighed i erhvervsparken.

8.4

Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje
efter det på kortbilag 3 viste retningsgivende princip. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for området.

8.5

Såfremt der udlægges nyt erhvervsområde vest for lokalplanområdet (rammeområde SAE.E.04.48), skal vejadgangen til dette område ske ved vejadgang I og videre ad privat fællesvej som vist på
kortbilag 3.

8.6

Eksisterende offentlig sti ”Volstrupstien” langs lokalplanområdets
vestlige grænse skal respekteres, jf. kortbilag 3, og skal have forbindelse til gangtunnel under Ålborgvej. Såfremt den i § 8.5 omtalte vej skal etableres, skal der ved detailprojektering af erhvervsparken ske en sikring af dette vej / stikryds.
Den på luftfotoet med gul farve viste færdselsret til regnvandsbasinet nordvest for lokalplanområdet tinglyst 19.11.2001 skal fortsat
respekteres. Denne færdselsret sker fra Ålborgvej via den på kortbilag 3 viste vejadgang III og videre mod nord ad Volstrup-stien.
Vejadgang til regnvandsbassinet inden for lokalplanområdet vist
på kortbilag 4 skal principielt ske ad den 6.00 m brede vej langs
lokalplanområdets vest- og nordskel.

8.7

Ved lager-, service-, produktions-, håndværks- og værkstedsvirksomheder skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal.
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Ved kontorer og lignende skal der etableres 1 p-plads pr. 50
m² bruttoetageareal incl. evt. kundeareal, lager m.m.
Til beboelse skal etableres 2 p-pladser.
For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparkeringspladser med målene 3,5 m x 5 m.
Den første af disse skal have målene 4,5 m x 8 m.
Handicapparkeringspladser og eventuel cykelparkering skal
så vidt muligt etableres tæt på indgang.
8.8

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der
oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald
mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tænkelige teknologi med hensyn til tæthed,
samlinger, tæthedsprøvning med videre.
Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal afledes til regnvands- og fællessystemet.

8.9

Nye adgangsveje, p-pladser og adgang til nye bygninger skal
udformes med ramper o.lign., så der er fuld tilgængelighed
for alle, så vidt det er muligt i forhold til terrænforhold m.m.
Arealerne skal udlægges efter gældende bygningsreglement.

9. Tekniske anlæg
9.1

Lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige kloaksystem
efter anvisninger fra Frederikshavn Forsyning A/S. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde
den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed,
samlinger, tæthedsprøvning m.v., jfr. spildevandsplanen
for Frederikshavn Kommune.

9.2

Nye ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal
fremføres under terræn.

9.3

Olie og kemikalier skal opbevares i overjordiske tanke. Olie
og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med
tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og
sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan
holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed
for afløb til jord, grundvand og kloak.
Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne
rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
10.1
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Kloakering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet det
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separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes
anvisninger.
10.2

Parkering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under lokalplanens punkt 8.6

10.3

Opholdsarealer
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles friog opholdsarealer i overensstemmelse med punkt 7.2.

11. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter

12. Lokalplanens retsvirkninger
12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme 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.

12.2

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
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● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 21. oktober
2015 i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

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

Birgit S. Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Kortbilag 1
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Matrikelkort
1:4000
Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd
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Kortbilag 2
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Plankort
1:2000
Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd
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Kortbilag 3
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Plankort
1:2000
Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd
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Kortbilag 4

Plankort
1:2000
Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd
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Bilag 5
Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.
Inddeling af kommunens erhvervsområder.
I bestemmelserne er fastsat, hvilke miljøbelastninger virksomhederne må give anledning til i de enkelte erhvervsområder. På baggrund af en miljømæssig vurdering af erhvervsområderne og deres naboområder, inddeles erhvervsområderne i følgende grupper:
- Ringe påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 1-3.
- Mindre påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 2-4.
- Middel påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-5
- Middel og betydelig påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-6

Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.
I ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne”, Miljøstyrelsen 2004, er de forskellige virksomhedstyper inddelt i syv klasser. Inddelingen er sket på baggrund af erfaringer om forskellige virksomhedstypers miljømæssige belastning af omgivelserne. Håndbogen beskriver nøjere baggrunden for klassificeringen.
Bogen kan bestilles i papirudgave eller ses som pdf-udgave på Miljøministeriets netboghandel

Klasse 1
Omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og
således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, liberale erhverv og småværksteder med butik - f.eks. administration, kontor, service.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 0 meter.

Klasse 2
Virksomheder, der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Virksomhederne kan indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder.
F.eks. bogbinderier, fotografisk industri, elektronikværksteder og laboratorier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 20 meter.

Klasse 3
Omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en
mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, evt. i randzonen, hvis området er zonet. Virksomhedstypen vil ofte være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Inden for denne
klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. - f.eks. små maskinfabrikker og benzinstationer.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 50 meter.

Klasse 4
Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør de placeres i
egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende
virksomheder - f.eks. konfektions- og trikotagefabrikker, autolakerier og vognmandsvirksomheder.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 100 meter.

Klasse 5
Rummer mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og
farve- og lakindustrivirksomheder - f.eks. maskinsnedkerier, møbelfabrikker og skumplastfabrikker.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 150 meter

Virksomhedsklasser
Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd
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Lokalplan SAE.E.04.49.1 ● Bilag
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Lokalplan SAE.E.04.49.1 ● Kortbilag

Lokalplan SAE.E.04.49.1 ● Bilag

Bilag 5

Klasse 6

Indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde
sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker, farve- og lakfabrikker, foderstoffabrikker og jernstøberier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger : 300 meter

Klasse 7
Omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige
beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder, hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme
naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning. Klassen omfatter f.eks. medicinal- og pesticidproduktion, cellulosefabrikker og bilophugningspladser.
Anbefalet minimumsafstand til boliger : 500 meter

Op- og nedklassificering
Klassificeringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed. Hvis virksomheden
anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres. Omvendt kan
en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Typiske forhold, som kan medvirke
til en opklassificering, og dermed kortere beskyttelsesafstand vil være:
- en mindre virksomhed
- korte drifttider
- anlæg som afskærmning mod bebyggelse
- renere teknologi som begrænser udslip og støj
- rensningsteknologi og genanvendelse
Omvendt kan følgende forhold medvirke til en nedklassificering og dermed større beskyttelsesafstand:
- et forældet produktionsanlæg
- en stor virksomhed eller stor produktion
- udvidede driftstider
- særlig tung transport

Beskyttelsesafstande
Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimums-beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse.
Afstandene udtrykker hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem virksomhedstypen og boliger, hvis
man skal undgå, at boliger påføres væsentlige gener, eller at virksomheden senere kan blive stillet overfor nye,
større miljøkrav. Ved at opretholde disse minimumsafstande mellem boliger og arealer planlagt til de respektive
virksomhedstyper, vil der være skabt en rimelig grad af sikkerhed mod fremtidige ulemper i omgivelserne. Er der
tale om andre funktioner som nærmeste naboer - f.eks. butikker, hotel- eller kontorområde - kan afstanden
evt. reduceres i forhold til det angivne, idet der er tale om funktioner, som er mindre forureningsfølsomme over
for påvirkninger end boliger. Det skal dog bemærkes, at såfremt beskyttelsesafstanden vurderes i forhold til andre og mindre følsomme funktioner end boliger, binder det de pågældende naboarealer til ikke senere at kunne
ændre anvendelse til mere forureningsfølsomme formål.

Beskyttelsesafstande
Klasse
Klasse1
Klasse2
Klasse3
Klasse4
Klasse5
Klasse6
Klasse7
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Anbefaletminimumsafstand
0meteriforholdtilboliger
20meteriforholdtilboliger
50meteriforholdtilboliger
100meteriforholdtilboliger
150meteriforholdtilboliger
300meteriforholdtilboliger
500meteriforholdtilboliger
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Lokalplan SAE.E.04.49.1 ● Kortbilag

Lokalplan SAE.E.04.49.1 ● Bilag

Bilag 6
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Kommuneplantillæg nr. 15.02
•
Frederikshavn Kommune har siden vedtagelse af Kommuneplan 20092020 været i dialog med Naturstyrelsen med henblik på at udlægge rammeområde SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 til erhvervsområde for bl.a. transporttunge virksomheder.
Områderne ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsoplandet til Ørnedalsværket.
Med udgangspunkt i den statslige udmelding i forhold til byudvikling og
anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, har udfordringen derfor været at redegøre
for de planlægningsmæssige overvejelser om byudvikling samt afvejning
af byudviklingsinteressen set i forhold til de samlede drikkevandsinteresser i kommunen.
Dette kommuneplantillæg indeholder ud over nye rammebestemmelser for
rammeområde SAE.E.04.49 også bilag, der ligger til grund for anvendelse
af områderne til erhvervsformål indenfor den ønskede virksomhedstype.
Der vil blive henvist til bilagene i rammebestemmelserne.
Bilagsliste:
•	Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder
med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande:
	
h ttp://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/80947/statsligudmelding_okt.pdf
•	Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40
og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande:
	
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/80947/bilag1tilstatensudmelding_okt.pdf
•	Redegørelse for byudvikling i område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde, Bilag 7 inkl. kortbilag 1, 2, 3 og 4.
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Lokalplanramme for SAE.E.04.49:
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Rammeområdenr. 		

SAE.E.04.49

Områdenavn 			

Erhvervspark Sæby Syd

Overordnet anvendelse

Erhvervsområde

Anvendelse 			Området skal kunne anvendes til virksomheder, som er afhængig af nærheden
til motorvej. Virksomhedstyperne kan f.eks. være lagerlokaler,omlastningsstatio
ner samt produktionsvirksomheder, jf. liste 2 - ”Opmærksomhedslisten” i Bilag 1
til Statens udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 (side 23).
				Der kan indrettes salgslokaler på max. 200 m2 til salg af den enkelte virksomheds
egne produkter.
Nuværende zonestatus 		
4

Landzone
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Fremtidig zonestatus 		

Byzone

Bebyggelsesprocent 		

Maks. 40 for området som helhed.

Etageantal og bygningshøjde	Maks. 8,5 m. og maks. 2 etager
				Enkelte bygningsdele kan dog tillades i højde på indtil 10,5 m, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og den samlede løsning tilgodeser
de æstetiske krav, byrådet ønsker at fremme.
Grundstørrelse 		Ingen bestemmelser
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 centrale register: www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse skal søges
tilpasset den eksisterende bebyggelse.
Bebyggelsens ydre
fremtræden			Der skal fastsættes nærmere bestemmelser i lokalplanen om bebyggelsens ydre
fremtræden.
Bygningsforhold i øvrigt

Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer				Der skal tilvejebringes opholdsarealer svarende til mindst 25 % af etagearealet
(ekskl. parkerings- og vejarealer).
				Lokalplanen skal fastsætte nærmere bestemmelser om beplantning og hegn.
Parkering 			Ved lager, særligt pladskrævende varegrupper og værkstedsvirksomheder skal
der etableres 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal eller 0,7 p-plads pr. ansat.
				Ved kontorer, klinikker, daginstitutioner og lignende skal der etableres 1 p-plads
pr. påbegyndt 60 m² bruttoetageareal (inkl. evt. kundeareal, lager mv.).
				Ved fremstillingsvirksomheder skal der etableres 1 p-plads pr. 50 m² eller 0,7 pplads pr. ansat.
				Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
				Idet rammeområdet omfatter et minimalt areal i forhold til indvindingsopland
og herudover ligger udenfor grundvandsdannende opland til vandværk, vil evt.
forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til erhverv, ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet.
				Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt
i området.
Andre forhold			
Trafik
				Der skal sikres vejadgang til rammeområde SAE.E.04.48 fra Aalborgvej over den
vestlige del af rammeområde SAE.E.04.49.
				Olie og kemikalier
				Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag
og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagsplad
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				sen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller
				opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
				Ledninger
				Områderne skal være separatkloakerede. Regnvands- og spildevandsledninger
skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.
				
Dette forhold indskrives i spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune.
				Teknologi
				Lokalplanen for området skal indeholde bestemmelser om tekniske tiltag til sikring af drikkevandsinteresserne, herunder krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd
Redegørelse for byudvikling i område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt
indvindingsområde
Rammeområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) med særlige
drikkevandsinteresser (OSD 1427) samt i indvindingsoplandet til Ørnedalsværket, se kortbilag 1.
Ifølge den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 kan byudvikling i sådanne områder kun finde
sted, hvis alternative muligheder for byudvikling er overvejet, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn for
byudvikling i disse områder.
I det følgende redegøres der for kommunens planlægningsmæssige overvejelser om byudvikling i de to rammeområder
samt afvejning af byudviklingsinteressen set i forhold til de samlede drikkevandsinteresser i kommunen, jf. den statslige
udmelding.

Udvikling af det maritime område og energivækstsporet
I Frederikshavn Kommune er der et særligt fokus på 4 vækstspor, her i blandt det maritime område og
energiområdet. Inden for begge områder er der aktuelt store vækstpotentialer, som kommunen ønsker at
understøtte i så høj grad som muligt. Særligt er der opmærksomhed på vækstpotentialet i udvikling af
maritim miljø‐ og energiteknologi samt i markedet for underleverandører til offshore vindmølleindustrien.
Det er bl.a. transporttunge virksomheder inden for disse områder, som kommunen ønsker at skabe
vækstmuligheder for, ved at udvide et eksisterende erhvervsområde, SAE.E.04.46, Trafikcenter Sæby Syd,
med et nyt rammeområde SAE.E.04.48 samt fastlægge nye anvendelsesbestemmelser for et eksisterende
rammeområde SAE.E.04.49 (Volstrup Skole).
Områderne skal kunne anvendes til virksomheder som er afhængig af nærheden til motorvej.
Virksomhedstyperne kan være f.eks. kontorvirksomheder, lagerlokaler, omlastningsstationer samt
produktionsvirksomheder, jf. liste 2 – ”Opmærksomhedslisten” i Bilag 1 til Statens udmelding til
Vandplanernes retningslinjer 40 og 41.
Ved planlægning for og etablering af virksomheder, hvor der ved uheld kan være risiko for forurening af grundvandet,
vil der blive stillet krav til virksomhedernes indretning og drift i forhold til forebyggelse af grundvandsforurening.
Endvidere vil der være skærpet opmærksomhed på grundvandsbeskyttelse ved miljøtilsyn med virksomhederne i
området, se afsnit om Frederikshavn kommunes vurdering af risiko ved udlæg af erhvervsområderne SAE.E.04.48 og
SAE.E.04.49.

Grundvandsressource og vandforsyningsforhold i Frederikshavn kommune
Grundvandsinteressernes beliggenhed og sårbarhed i Frederikshavn Kommune fremgår af vedlagte
kortbilag 2.
I kommunen findes 3 OSD‐områder:
•
•
•

OSD 1424 Skagen og OSD 1424Bunken
OSD 1425 Gærum – Frederikshavn
OSD 1427 Sæby

Forsyningssituationen i kommunen er beskrevet i Frederikshavn kommunes Vandforsyningsplan 2009‐
2019, se http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik‐og‐Miljoe/Vandforsyningsplan%202009‐
2019.pdf
Placering af vandværker kan ses på http://vandforsyningsplan.frederikshavn.dk/
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd
Vandforsyningen i Frederikshavn kommune er baseret på 18 vandværker. Frederikshavn Vand A/S leverer
ca. 80 % af drikkevandet i kommunen. Vandet leveres fra 5 vandværker beliggende i: Skagen, Bunken,
Sæbygårdværket, Ørnedalsværket og Åsted Vandværk samt fra Tolne Vandværk, der ligger i Hjørring
kommune. Herudover leverer 12 private, almene vandværker ca. 10 % af kommunens drikkevand.
Udviklingsmuligheder i erhvervsområder i Skagen, Frederikshavn og Sæby
I kommuneplanen er Frederikshavn udpeget som egnshovedby, mens Skagen og Sæby har status som
egnsby. De øvrige byer i kommunen er udpeget som lokalby. Nye erhvervsområder til virksomheder af den
pågældende type skal derfor udlægges ved Skagen, Frederikshavn eller Sæby. Af forskellige årsager, som
omtales neden for, er mulighederne imidlertid ikke til stede i Skagen og Frederikshavn eller i hovedparten
af området omkring Sæby. Der i mod er det kommunens vurdering, at det samlet set er mest
hensigtsmæssigt at udvide det eksisterende erhvervsområde ved Trafikcenter Sæby Syd, på trods af at
området er udlagt som et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser.
Skagen
Udviklingsmulighederne for Skagen er påvirket af nærheden til OSD.
OSD 1424 Skagen ligger umiddelbart syd for Skagen by. OSD 1424 Skagen er ikke udpeget som
nitratsårbart. Udpegningen bygger dog på, at den nuværende arealanvendelse som naturareal/plantage
bevares, idet der ikke er nogen naturlig beskyttelse af grundvandet ved nedsivning af f.eks. miljøfremmede
stoffer.
Der findes p.t. ikke ledige erhvervsområder til transporttunge erhverv i Skagen by. Muligheden for at
inddrage nye arealer til denne type erhverv er yderst vanskelig på grund af højt prioriterede natur‐ og
landskabsinteresser uden for den eksisterende byzone. Desuden er det en væsentlig årsag, at
infrastrukturen i Skagen by samt til og fra Skagen begrænser mulighederne for at etablere transporttunge
erhverv.
Frederikshavn
De eksisterende og udlagte erhvervsområder i Frederikshavn ligger hovedsagelig i den vestlige del af Frede‐
rikshavn og ved havnen.
Havnen rummer ikke ledige arealer. Den væsentligste problemstilling er imidlertid, at infrastrukturen til
områderne i den vestlige del af Frederikshavn ikke er tilstrækkelig god til at kunne håndtere et øget antal
tunge lastbiler, der skal transportere store elementer, og områderne udgør derfor ikke reelle alternativer til
transporttunge virksomheder.
Sæby
OSD 1427 Sæby ligger umiddelbart vest for Sæby by. Hele OSD 1427 ved Sæby er nitratfølsomt indvin‐
dingsområde.
Eksisterende erhvervsområder i Sæby ligger i den vestlige del af byen, og dele af eksisterende
erhvervsområder ligger i NFI og OSD. Områderne rummer bl.a. fiskeindustrier med tilhørende
rensningsanlæg, autolakering, mm. Rummeligheden i de eksisterende erhvervsområder er meget
begrænset, og der findes p.t. ikke ledige erhvervsarealer til transporttunge virksomheder.
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd
Det er generelt vanskeligt at finde alternative muligheder for udlæg af nye erhvervsområder til denne type
virksomheder i Sæby. Området omkring byen er karakteriseret ved at være berørt af kystnærhedszonen,
som hindrer væsentlig byudvikling mod nord og syd. Området er desuden omfattet af væsentlige natur‐ og
landskabsinteresser bl.a. i form af Sæbygård skov og slot, Sæby golfbane og motocrossbanen
”Ørnedalsbanen”, se kortbilag 4.
Udvidelse af eksisterende erhvervsområde ved trafikcenter Sæby Syd
Behovet for at udlægge nye erhvervsområder kan imødekommes ved at udvide det eksisterende
erhvervsområde ved Trafikcenter Sæby syd. Dette område er i forvejen udlagt til og udbygget med lignende
typer af virksomheder, og områderne omkring transportcentret er ikke berørt af væsentlige kyst, natur‐ og
landskabsinteresser.
Områdets nærhed til motorvejen betyder desuden, at virksomhederne vil få optimale til‐ og
frakørselsforhold i forhold til motorvejen. Dermed vil områdets placering bidrage til at undgå trafik med
tunge lastbiler i både Skagen, Frederikshavn og Sæby. Dette stemmer godt overens med kravet til den
kommunale planlægning om at nedbringe transportens CO2 udledning og sænke støj og luftforurening i
byerne.
Det er derfor kommunes samlede vurdering, at den mest optimale mulighed for at placere transporttunge
virksomheder ved Sæby ‐ og i kommunen som helhed ‐ opnås ved en udvidelse af det eksisterende
erhvervsområde ved trafikcentret, på trods af at området er udlagt som et nitratfølsomt
indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser.
Det er samtidig kommunens vurdering, at det er muligt at beskytte grundvandet tilstrækkeligt ved at foretage en række
afværgende foranstaltninger i forbindelse med etablering af virksomhederne, se afsnittet Frederikshavn kommunes
vurdering af risiko ved udlæg af erhvervsområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49

Rummelighed til erhvervsområder
I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009 blev det forventede forbrug af erhvervsareal i en 12
års periode opgjort til ca. 165 ha. Der blev imidlertid kun udlagt ca. 97 ha nye arealer til erhvervsformål,
inkl. område SAE.E.04.47 og SAE.E.04.48, som blev udlagt til perspektivområde. Der er siden vedtagelsen af
kommuneplanen ikke udlagt nye erhvervsområder.
Grundvandsforhold ved planområde SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49
Planområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 er beliggende i OSD 1427 samt i indvindingsoplandet til
Ørnedalsværket, se kortbilag 1. Hele OSD samt vandværkets indvindingsopland er udpeget som
nitratsårbart indvindingsområde, NFI. Planområderne ligger i den vestlige yderkant af indvindingsoplandet
til Ørnedalsværket. Der er mere end 1000 m fra områderne til nærmeste almene vandindvindingsboring
ved Ørnedalsværket.
Grundvandsforholdene i området er nærmere beskrevet i ”Sammenfattende redegørelse om
grundvandskortlægning i kortlægningsområde 1427 Sæby, Miljøcenter Ålborg 2010”, se
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand‐i‐
hverdagen/Grundvand/Grundvandskortlaegning/regional_status/Naturstyrelsen_Aalborg/omr1427.htm
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Sårbarhedsvurderingen i OSD 1427 er ved grundvandskortlægningen foretaget efter tidligere gældende
retningslinjer. Her blev grundvandet udpeget i tre sårbarhedszoner: Lille, nogen og stor sårbarhed overfor
nitrat. Hele OSD 1427 er udpeget med ”nogen sårbarhed”. Baggrunden herfor er varierende lerlag i
området samt manglende kendskab til kemien i grundvandsmagasinet. Statens kortlægningsrapport
anfører: ”Indenfor OSD 1427 findes der kun vandtype C og D i det primære magasin. Tykkelsen af lerlaget
varierer meget, og er mange steder over 15 meter.”
Frederikshavn Kommune har på baggrund af anbefaling fra Naturstyrelsen fået foretaget en mere
detaljeret vurdering af grundvandsforholdene i området som grundlag for en endelig stillingtagen til den
fremtidige anvendelse af områderne. Vurderingen, som er foretaget af Rambøll, er afrapporteret i
rapporten ”Vurdering af geologisk beskyttelse ved Sæby”, februar 2011 i
Endelig har Frederikshavn Kommune i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i området, fået beregnet grundvandsdannende områder samt størrelse og alder på
grundvandsdannelsen i indvindingsoplandene ved vandværkerne i OSD 1427 (Alectia, 2011). Der er vedlagt
kort 3 med angivelse af placering af SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49, indvindingsopland samt
grundvandsdannende opland ved Ørnedalsværket.
På baggrund af de ovenstående supplerende vurderinger af grundvandsforholdene i området konkluderes det:



Rammeområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 ligger udenfor det grundvandsdannende opland til Ørnedalsværket.
Tykkelsen på lerlagene i området vurderes at være mere end 10 m og lerlagene er overvejende reducerende (se
Rambøll-rapporten p. 13).

Forhold til Vandplanen og den kommunale handleplan
Ifølge Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak er der god kvantitativ tilstand for
grundvandsforekomsterne i Frederikshavn Kommune.
Ifølge Vandplanen og den kommunale vandhandleplan er der ingen indsatser i Frederikshavn kommune i forhold til
grundvandsforekomsterne i vandplanperioden 2012-2015.
På baggrund af nedenstående risikovurdering vurderes udlæg af erhvervsområderne ikke at være i strid med Statens
Vandplan, herunder retningslinje 40 og 41, samt kommunens vandhandleplan.
Forhold til Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Statens grundvandskortlægning for kortlægningsområde 1427 Sæby er færdiggjort og afrapporteret til kommunen. Der
foreligger udkast til indsatsplan for Kortlægningsområde 1427 Sæby.
Indsatsplanen for Kortlægningsområde 1427 Sæby indeholder en række indsatser for grundvandsbeskyttelse ved
Ørnedalsværket. Den primære indsats er reduktion af udvaskning af nitrat og pesticider via frivillige dyrkningsaftaler.
Det anbefales, at indgåelse af aftaler prioriteres højst i områder med stor grundvandsdannelse. Herudover skal der være
fokus på grundvandsbeskyttelse ved etablering af nye virksomheder og landbrug samt ved tilsyn med eksisterende
virksomheder og landbrug. Hvis etablering af nyanlæg, f.eks. vaske/fyldpladser, olietanke mv. kan medføre risiko for
grundvandet kan der evt. gives afslag på det ansøgte.
Udlæg af erhvervsområderne vurderes ikke at være i konflikt med forslaget til indsatsplan for området.
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Frederikshavn kommunes vurdering af risiko ved udlæg af erhvervsområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49
Frederikshavn kommune vurderer, at udlæg til erhverv i rammeområde SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 kan ske med
forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området.
Det vægtigste argument herfor er, at området, som ovenfor nævnt er beregnet at ligge udenfor grundvandsdannende
opland til vandværker. Dette betyder i praksis, at overfladevand der dannes i de øvre jordlag i området, i meget
begrænset mængde vil nedsive til de grundvandsressourcer, der benyttes til vandindvinding.
Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges ifølge Miljøstyrelsens zoneringsvejledning, (Vejledning nr. 3 fra 2000) i
områder med nogen eller stor grundvandsdannelse. Frederikshavn kommune vurderer derfor, at området, på trods af
udpegningen som nitratfølsomt indvindingsområde, har begrænset sårbarhed overfor nitratnedsivning og hermed en
række andre miljøfremmede stoffer.

Som Naturstyrelsen anfører i Bilag 1 til den statslige udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41, vil
der som hovedregel ikke være nogen forureningsrisiko fra virksomheder, der kræver miljøgodkendelse eller
virksomhed med branchebekendtgørelse. Dog kan der være en risiko i form af uheld eller lækage på
virksomheder, der arbejder med stoffer der ikke bindes eller nedbrydes inden de når grundvandet.
Ved etablering af virksomheder i området vil Frederikshavn Kommune imidlertid have særlig fokus på
grundvandsbeskyttelse i forbindelse byggesagsbehandling, miljøgodkendelse og virksomhedstilsyn.
Frederikshavn kommune vil vurdere behovet for at stille særlige vilkår omkring virksomhedernes indretning
og drift i forhold til håndtering og opbevaring af stoffer, der kan udgøre en forureningsrisiko for
grundvandet.
Her kan f.eks. nævnes krav omkring indendørs opbevaring af flydende stoffer Inc. mulighed for opsamling af stoffer
ved uheld inden afløb til kloak, etablering af overvågningssystemer samt alarmsystemer ved uheld med flydende stoffer,
krav om regelmæssig tæthedsprøvning af opbevaringsbeholdere, ledningssystemer, kloaksystemer mv.

Som minimum vil der blive stillet nedenstående vilkår, som vil blive fastsat i lokalplanerne for erhvervsom‐
råderne:






Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal
være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Idet områderne omfatter et minimalt areal i forhold til indvindingsopland og herudover ligger udenfor grundvandsdannende opland til vandværk, vil evt. forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til erhverv,
ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet. Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt i området.
Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der
enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal
være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord,
grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største
opbevaringsenhed i området.
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd

Områderne skal være separatkloakerede. Regnvands‐ og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde
den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Dette
forhold indskrives i Spildevandsplanen.
i

Bemærkning vedr. Rambøll‐rapporten: Der gøres opmærksom på, at rapporten på side 13 har en fejl: Afsnit
5, Konklusion og anbefalinger, afsnittet under punktopstillingerne, her står: ”Desuden ligger områderne
udenfor indvindingsoplandene”. Dette er en fejl, der skal stå: ”Desuden ligger områderne udenfor de
grundvandsdannende oplande”.

Fremlæggelsespåtegning:
Forslag til Kommuneplan nr. 15.02 er vedtaget af Frederikshavn Byråd
onsdag den 21. oktober 2015 til offentlig fremlæggelse.
Frederikshavn Byråd, den 21. oktober 2015

Fremlæggelsespåtegning

Forslag til Kommuneplan nr. 15.02 er vedtaget af Frederikshavn Byråd
onsdag den **. **** 2015 til offentlig fremlæggelse.
Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
Frederikshavn Byråd, den **. **** 2015
borgmester				kommunaldirektør

Lars Møller
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør
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● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning
Kommuneplantillæg nr. 15.02 er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Det endeligt vedtagne kommuneplantillæg nr. 15.02 er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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Bemærkninger til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervspark Sæby Syd
Vejdirektoratet er via PlansystemDK den 27. oktober 2015 blevet gjort bekendt med, at Frederikshavn Kommune har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02 til Kommuneplan 20142025 og forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01, der begge er offentligt fremlagt i perioden 28. oktober
til 5. januar 2016.
Kommuneplantillægget udlægger rammeområde SAE.E.04.49 til erhvervsområde for virksomheder, der er afhængige af en nær tilknytning til motorvejen. Lokalplanforslaget fastlægger de nærmere bestemmelser for omdannelse af den tidligere Volstrup Skole til erhvervsformål.
Planområdet ligger i tilknytning til Frederikshavnmotorvejen, M80, Aalborg – Frederikshavn. Vejdirektoratet er vejmyndighed for motorvejen, herunder tilslutningsanlæg.
Vejdirektoratet finder ikke anledning til at gøre indsigelse imod kommuneplantillægget eller lokalplanforslaget efter planlovens § 29, stk. 1, idet det forudsættes,


at planområdet planlægges til brug for transporttunge virksomheder, og



at planområdet bliver vejbetjent via de eksisterende adgange til Ålborgvej/rute 190, således
der ikke etableres nye adgange nærmere end ca. 100 m fra rundkørslen ved motorvejens
ramper.

Vi har dog nedenstående bemærkninger til planforslagene.

Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02 til Kommuneplan 2014-2025
Opholdsarealer/ubebyggede arealer, s. 5
Det kan med fordel anføres, at der skal være afskærmende beplantningsbælte i planområdets
vestligste bræmme mod Frederikshavnmotorvejen.

Vejdirektoratet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Andre forhold - Trafik, s. 5
Det er anført, at der skal sikres vejadgang til det tilgrænsende rammeområde SAE.E.04.48 over
den vestligste del af rammeområde SAE.E.04.49. Vejdirektoratet har tidligere udtalt sig positivt for
denne løsning, og bemærket at der ikke bør etableres nye vejadgange nærmere rundkørslen end
100 m.
Det bør overvejes, om denne vejadgang skal fungere som stamvej for hele erhvervsområdet for at
sikre mere overskuelige tilkørselsforhold fra Ålborgvej. Dette er uddybet i bemærkningerne til lokalplanforslaget herunder.

Bemærkninger til lokalplanforslag SAE.E.49.01
Anvendelse – redegørelsesdel, s. 9 og lokalplanbestemmelserne § 1 og § 3
I henhold til Kommuneplan 2014-2025 skal såvel rammeområde SAE.E.04.48 som SAE.E.04.49
kunne anvendes til virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen. En eventuel vedtagelse af kommuneplantillæg 15.02 vil ikke ændre dette.
I henhold til lokalplanforslagets redegørelsesdel, s. 9, formålsbestemmelsen § 1.1 samt anvendelsesbestemmelsen § 3 kan der bl.a. etableres kontorhus, liberale erhverv, håndværksvirksomheder
mv. i området. De pågældende funktioner ses umiddelbart ikke at være særligt tilknyttet motorvejen
eller at have særlige transporttunge funktioner, der tilgodeses af den nære placering til motorvejen.
Vejdirektoratet skal bemærke, at udlæg til nye erhvervsarealer nær motorvejene i henhold til den
statslige udmelding til kommuneplanlægningen 2013 skal begrænses og primært reserveres til
transporttunge virksomheder.
Vi kan således ikke umiddelbart udlede af Kommuneplan 2014-2025, at området bør anvendes til
kontorvirksomheder / liberale erhverv, håndværksvirksomheder og lignende erhverv, der rent
transportmæssigt ikke stiller særlige krav til nær tilknytning til det overordnede vejnet, herunder
modulvogntogsnettet.
Vejadgange – redegørelsesdel, s. 10, 15-16 og lokalplanbestemmelse § 8
Der er planlagt tre mulige vejadgange til lokalplanområdet, hvor dog den ene vejadgang - vejadgang III – kan blive overflødig ved etablering af intern vej til kommuneplanens rammeområde
SAE.E.04.48, jf. lokalplanforslagets § 8.5.
Vejdirektoratet anbefaler en forenklet model for vejbetjeningen af lokalplanområdet. Da der allerede er etableret højre- og venstresvingsbaner fra Ålborgvej til vejadgang I, bør al trafik til området
ske via denne vejadgang. Dette vil være den mest trafiksikre løsning.
Det er en tilfredsstillende løsning, at vejadgang III bibeholdes, til der skabes intern vejadgang, som
forudsat i § 8.5. Vi vil foreslå, at det tilføjes i lokalplanen, at vejadgang III herefter skal nedlægges.
Ved en bibeholdelse af vejadgang I som den primære vejadgang undgår man endvidere at skulle
ændre væsentligt på svingbaner, herunder afmærkning og skiltning på Ålborgvej.

2

Ved større ændringer af forholdene på Ålborgvej nærmere rundkørslen / Frederikshavnmotorvejen
end 100 m, ønsker Vejdirektoratet at blive inddraget. Nye vejtilslutninger nærmere statsvejen end
1
100 m vil kræve egentlig tilladelse fra Vejdirektoratet, jf. vejlovens § 49, stk. 3.
Øvrige bemærkninger
Vejdirektoratet bemærker i øvrigt, at lokalplanforslagets skiltebestemmelser ikke umiddelbart åbner
op for skiltning, der henvender sig til trafikanter på motorvejen. Ved fremtidig planlægning for området nærmest Frederikshavnmotorvejen skal dette hensyn også indgå.
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Jesper Quist Lyngholm
Landinspektør

1

Lov om offentlige veje, lovbek. nr. 1520 af 27. december 2014
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Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre realiseringen af
første etape af udvidelsen af Frederikshavn Havn og i den forbindelse foretage enkelte justeringer af den oprindeligt planlagte udformning af havnens
landarealer.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.H.14.08.03 til offentlig debat i
perioden fra den 2. december 2015 til den 27. januar 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,
Lars Enevoldsen på telefon 98 45 63 75 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 27. januar 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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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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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske fra Frederikshavn Havn
om at justere udformningen af den oprindeligt planlagte udvidelse af havneområdet.
I forbindelse med detailplanlægningen af første etape af Frederikshavn
Havns havneudvidelse, som blev planlægningsmæssigt fastlagt i lokalplan
nr. FRE.H.14.08.02, er det blevet nødvendigt at foretage nogle justeringer af
landanlæggenes placering - justeringer, der ikke kan muliggøres inden for
det eksisterende plangrundlag.
Der foretages en justering af afgrænsningen mellem havnebassinet og
landarealerne i havneudvidelsens første etape, hvilket medfører, at der skal
ske opfyldning af havnearealer i et område nærmere land, der tidligere var
planlagt til havnebassin (markeret med grønt på figuren nedenfor). Samtidig
vil et tilsvarende areal, der tidligere var udlagt til havneareal blive tilbageført
til havnebassin (markeret med gult på figuren nedenfor).
Lokalplanen omfatter kun en del af første etape af havneudvidelsen og skal
derfor ses som supplement til eksisterende lokalplan nr. FRE.H.14.08.02,
vedtaget den 29.10.2014.

FRE.H.14.04
FRE.H.14.02

FRE.H.14.03

FRE.H.14.01
FRE.H.14.05

FRE.H.14.11
FRE.H.14.01

FRE.H.14.08.02

FRE.H.14.08

FRE.H.14.10

FRE.H.14.08.03

FRE.H.14.06

FRE.H.14.16

Areal til justering af placering af sydmolen
Tilføjes til tilstødende rammeområde
Fjernes fra tilstødende rammeområde
Eksisterende rammeområder

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

På havnearealet vil anvendelsen ikke blive ændret i forhold til de anvendelsesmuligheder, der er fastlagt i lokalplan nr. FRE.H.14.08.02. Således ønskes den nye havn fortsat udbygget til at kunne rumme:
•
•
•

Servicering og anløb af skibe op til Panamax (dvs. skibe, der kan gennemsejle Panamakanalen).
Servicering af offshore-installationer, dvs. jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser som er gængse i Nordsøen.
Faciliteter til ophugning af skibe og eventuelt også offshore-installationer samt til udbygning af den allerede eksisterende ophugningsvirk9
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somhed.
Faciliteter til håndtering af godstyper som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel.
Faciliteter til tung, støvende og støjende industri.
Deponering af havnesediment og spulefelt.

•
•
•

Lokalplanens formål og indhold
Generelt
Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for at foretage de ønskede justeringer af landarealernes beliggenhed i forbindelse med realiseringen af
første etape af havneudvidelsen af Frederikshavn Havn. Med lokalplanen
sikres desuden mulighed for etablering af nye havnearealer og kajanlæg
samt mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse til havnerelaterede erhvervs- og industriformål, herunder virksomheder i tunge miljøklasser. Lokalplanen sikrer desuden en hensigtsmæssig sammenhæng til det øvrige
eksisterende og fremtidige havneareal.
Lokalplanområdets afgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A. Lokalplanområdet
omfatter et areal øst for den nordlige del af den eksisterende erhvervshavn. Lokalplanen afgrænses mod vest og nordvest af den eksisterende
erhvervshavn. Området er landfast med havnearealet ved Sandholm og
Nordre Mole. Mod øst og nord afgrænses området af eksisterende søterritorium, som udgør det fremtidige havneareal og havnebassin som fastlagt i
havnens masterplan og lokalplan nr. FRE.H.14.08.02. En del af dette område indgår i realiseringen af første etape af havneudvidelsen i sammenhæng
med det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

FRE.H.14.08.03

Lokalplanområdets afgrænsning
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdet må anvendes til virksomheder som kan give anledning
til en omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige
beliggenhedskrav (svarende til virksomhedsklasse 4-7), der har en naturlig
tilknytning til havnen. Se oversigt over virksomhedsklasser på bilag E.
Området må således anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik-, industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og
oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods, containere,
projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg, ophug af offshoreinstallationer
o.l. med driftsmæssig tilknytning til havnen.
Lokalplanområdets bebyggelse
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må være op til 80 og den
maksimale bygningshøjde fastlægges til 25 m. Ved nybyggeri, tilbygninger
og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning. I forhold til skiltning fastlægges bestemmelser, så skiltene virker
harmoniske.
Veje
Lokalplanområdets vejadgang sker fra en forlængelse af Sandholm. Desuden sikres de allerede eksisterende hensigtsmæssige vejadgange til området. Lokalplanområdets fordelingsvej etableres som en forlængelse af
Sandholm, som har en kørebanebredde på ca. 10 m, hvilket sikrer fremkommelighed for store og tunge transporter. Inden for lokalplanområdet
sikres et areal langs kajarealets bagkant til fordelingsvej.
På servicevejen, som er vist principielt på kortbilag B, skal der kunne transporteres vindmøllevinger op til 70 m. På alle øvrige veje skal der reserveres
plads til modulvogntog.
Der sikres desuden en friholdt zone på 5 m fra kørebanekant på fordelingsvejen og servicevejen, hvor der ikke må etableres bebyggelse, anlæg eller
beplantning, der kan forhindre tunge transporter.
Havnen vil med indgåelse af de enkelte lejeaftaler sikre, at overkørbare
arealer friholdes for bebyggelse, anlæg, pyloner, grøfter o.l. der kan forhindre tunge transporter. Udformningen af de overkørbare arealer vil blive
fastlagt ved den endelige vejprojektering.
Servicevejen etableres i første omgang som servicevej, men kan fremadrettet også anvendes som fordelingsvej og kajareal, hvis en fremtidig udvidelse af havnen medfører behov for at etablere en havnekaj i stedet for
molens stensætning.
Vejenes endelige placering og udformning skal fastlægges i takt med, at
området udbygges. De på kortbilag B viste veje er derfor kun principielle.
Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.
Parkering
Parkering skal som udgangspunkt foregå inden for det enkelte lejemål/
ejendom. Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen i området.
Inden for lokalplanområdet skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 250 m2
virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og op11
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lagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres.
Ubebyggede arealer
I overensstemmelse med kommuneplanen stilles der i lokalplanen krav om
udendørs opholdsareal af mindst 10 % af etagearealet til erhverv, hvilket
kan reduceres ved lager- og oplagsvirksomheder.
Lokalplanen omfatter desuden bestemmelser omkring udendørs oplag, så
området fremtræder ordnet. Ydermere fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring belysning, så der ikke opstår blændingsgener.
ISPS
Da området er et havneareal er den overordnede adgang til området reguleret af de til enhver tid gældende regler for maritim sikring og ISPS-regelsættet.

Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 15,5 ha, beliggende øst for Frederikshavn by og nordøst / øst for havnen. Hele arealet er pt. vandareal men vil
blive opfyldt og anvendt til havneformål.
Området er pt. en del at søterritoriet, men vil blive overført til byzone i takt
med opfyldningens gennemførelse.

Udsigt over lokalplanområdet som pt. er søterritorium

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. Visionen er, at hele kommunen skal overgå 100 pct.
til vedvarende energi inden udgangen af 2030. 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 og
lovgivning
Kommuneplan 2015
Kommuneplanens hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets mål for den fremtidige udvikling og medvirker til at understøtte det ene af kommuneplanens 4
vækstspor: ”Det maritime område”.
12

ISPS-koden handler om iværksættelse af en række tiltag af
hensyn til beskyttelse af den internationale skibstrafik. Koden,
som er baseret på internationale
aftaler og har sit udspring i FN’s
internationale søfartsorganisation IMO, er vedtaget for at forebygge, at bl.a. havnefaciliteter
kan anvendes i forbindelse med
international terrorisme.
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Kommuneplanens retningslinjer
9.1 Erhvervshavne
Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinie 9.1 om at udvikle Frederikshavn Havn som regional erhvervshavn. Byrådet ønsker at sikre udviklingsmuligheder for havnen, således at
denne kan bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til
at sikre både havnens og byens fortsatte udvikling.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området ligger over 500 m fra boliger, og den planlagte
anvendelse er dermed i overensstemmelse med planlovens principper for
adskillelse af miljøbelastende virksomheder og boliger.
Kommuneplanens virksomhedsklassificering er et udgangspunkt for en
nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed og beskyttelsesafstandene
til boliger er vejledende. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres - altså
f.eks. fra virksomhedsklasse 7 til 5. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Se oversigt over virksomhedsklasser på bilag E.
Påvirkningen af forureningsfølsom anvendelse (boliger) vil blive vurderet i
byggesagsbehandlingen af et konkret projekt, hvor der vil blive taget stilling
til eventuelle konflikter iht. beskyttelsesafstande.
12. Kysten
Det fremgår af kommuneplanens retningslinie 12.3, at adgangen til kysten
skal sikres og forbedres indenfor kystnærhedszonen. Der forventes at
kunne være offentlig adgang til servicevejen vist på lokalplanens kortbilag
B. Mulighederne for offentlig adgang til havneområder er reguleret af det
såkaldte ISPS-regelsæt (ISPS er en forkortelse af International Ship and
Port Facility Security som er et sæt regler, der fastlægger minimums sikkerhedsforanstaltninger for skibe, havne og statslige myndigheder). Eventuelle fremtidige ændringer af disse regler kan påvirke offentlighedens adgang til området.
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinie 12.3.
Udvidelsen af havnen med etape 1 har en uvæsentlig påvirkning af tilstødende kystlinje. Der er tale om en mindre miljøpåvirkning med hensyn til
kystmorfologi. Der er gennemført modelberegninger af havneudvidelsens
virkning på kystens udformning samt bølge- og strømforhold efter etablering af udvidelsens etape 1. Beregningerne viser, at virkningerne på kystudviklingen og sedimenttransporten er minimale og medfører en mindre påvirkning på den tilstødende kystlinje end den samlede havneudvidelse. Der
henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen samt VVM-screening
for anlæg af etape 1.
13 Kystnærhedszonen
Frederikshavn By og den eksisterende havn er beliggende i kystnærhedszonen.
Det fremgår af kommuneplanens retningslinie 13.1 at der indenfor kystnærhedszonen i områder i tilknytning til byer eller eksisterende ferie- og oplevelsescentre kan planlægges for byudvikling eller aktiviteter, når der ved
13

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Lokalplanredegørelse

placering og udformning af byggeriet tages særlige hensyn til landskabet
og den kystnære beliggenhed.
I det konkrete tilfælde er der en væsentlig funktionel og placeringsmæssig begrundelse, idet der er tale om en mindre ændring af en allerede lokalplanlagt havneudvidelse. Udvidelsen er funktionelt begrundet i havnens
udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet
anlæg.
17.3 Natura 2000
Der må ikke i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder
(Natura 2000-områder) planlægges for byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der
kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan
indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne
eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
Den samlede havneudvidelse, som defineret i nærværende lokalplan
nr. FRE.H.14.08.03 med kommunelantillæg nr. 15.11 samt lokalplan nr.
FRE.H.14.08.02, vil komme til at grænse op til Natura 2000 område nr. 4
Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb, der omfatter habitatområde H4 og Fugle-beskyttelsesområde F11. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. FRE.H.14.08.02 for den samlede havneudvidelse indgik
en Natura 2000 konsekvensvurdering i VVM- redegørelsen / miljørapporten. Vurderingen var, at havneudvidelsen var uden væsentlig betydning for
udpegningsgrundlaget.
Den konkrete justering af havneudvidelsens etape 1, som muliggøres med
nærværende lokalplan, ligger inden for de ydre rammer af den samlede
havneudvidelse og vurderes derfor ikke at ændre den tidligere vurdering
af, at udvidelsen er uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes kommuneplan, men bliver omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.H.14.08
med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 15.11, som offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og følger desuden den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget.
Ud over afgrænsningen af rammeområdet er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde
FRE.H.14.08.
Risikovirksomhed
En lille del af lokalplanområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed på Oliepieren 5. Det skal ved planlægning for
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 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekendtgørelsen kan
ses her: www.retsinformation.dk.
Sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden på Oliepieren 5 omfatter primært eksisterende havnearealer. Arealerne indenfor sikkerhedszonen er i
dag alle lokalplanlagte. Havneudvidelsen medfører ikke ændringer i anvendelsen i forhold til eksisterende forhold og gældende planlægning og dermed heller ikke ændring i risikoforholdene.
14
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Nærværende lokalplan skaber mulighed for etablering af nye virksomheder
inden for fastlagte virksomhedstyper. Lokalplanen fastlægger ikke detaljer
om de fremtidige virksomheders oplag af stoffer mht. mængder og type af
stoffer. En ny risikovirksomhed kan først etableres, når der er meddelt accept fra myndighederne baseret på en vurdering af, om virksomheden har
dokumenteret, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af større uheld. I denne vurdering indgår
også en mulig øget effekt af større uheld som følge af, at flere anlæg er placeret så tæt ved hinanden, at de indbyrdes kan forværre de samlede konsekvenser af et uheld.
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 (lokalplanen og kommuneplantillægget) ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da der er tale om mindre ændringer af en godkendt plan, og
screeningen viser, at ændringerne ikke kan antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes miljøvurdering for
planforslagene. Se konklusionen i screeningsskemaet på bilag D.
Miljøscreeningen er i høring sammen med planforslagene.
VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet)
Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et
konkret projekt.
Havneudvidelsen er VVM-pligtig. Der er derfor, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. FRE.H.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09.62 udarbejdet en kombineret VVM-redegørelse og Miljørapport.
Ændringer i det oprindelige projekt, som denne lokalplan muliggør, er omfattet af planlovens regler om VVM, hvilket betyder, at der, som en del af det
indledende arbejde, skal gennemføres en anmeldelse og screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Dette skal afklare, om det ændrede anlæg
er VVM-pligtigt.
Som følge af Frederikshavns Havns ønske om at gennemføre et reduceret
projekt for etape 1 af den myndighedsgodkendte havneudvidelse er der
foretaget en screening af projektændringerne iht. til Planlovens regler (Miljøvurdering og VVM).
Konklusion på VVM-screeningen
Screeningen er foretaget med udgangspunkt i en række miljøparametre,
der er vurderet til potentielt at kunne medføre en forøgelse af den samlede
miljøpåvirkning.
•

Projektændringen vil ikke medføre en væsentlig miljøpåvirkning, hvad
angår de undersøgte parametre støj og vibrationer, trafik, luftkvalitet,
visuelle forhold, kystudvikling og badevandskvalitet, og adskiller sig
dermed ikke fra det VVM-godkendte projekt.

•

For alle øvrige forhold er det vurderet, at projektændringen medfører
uændret eller reduceret miljømæssig påvirkning i forhold til det VVMgodkendte projekt.

Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
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projektændringen, og at denne dermed allerede er reguleret i den foreliggende VVM-tilladelse.
Havneloven
I henhold til havneloven kræver en udvidelse af en bestående havn udenfor havnens dækkende værker en tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen,
ligesom der skal foretages en VVM-screening af anlægget. I screeningen
er der særlig lagt vægt på miljøparametre som strøm- og sedimentationsforhold samt stenrevsarealer og påvirkningen af disse som følge af projektændringen. Screeningen er i høring hos Trafik- og Byggestyrelsen, som
forventes at træffe afgørelse i løbet af lokalplanforslagets høringsperiode.
Kystbeskyttelse
Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland for ny
bebyggelse: Frederikshavn: 1,45 m DVR90. Kommuneplanen anbefaler en
mindste sokkelhøjde på mindst 2,5 m DVR90, hvilket fastsættes i lokalplanen.
De nye landarealer vil blive opfyldt til ca. kote 2 - 2,5 m DVR90.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavn Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugt.
Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun
ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.
Lokalplanområdet er eksisterende (planlagt) havneområde, som overføres
til den kystnære del af byzonen i takt med udviklingen af området. Inddragelsen af nye arealer i byzone er funktionelt begrundet i havnens udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet anlæg.
Frederikshavn Havn er en regional erhvervshavn. Byrådet vil sikre udviklingsmuligheder for denne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Byrådet har et ønske om at fremtidssikre havnen i forhold til nye behov, der måtte opstå på lang sigt. Havnen ønskes at
kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at
sikre både havnens og byens fortsatte udvikling.
Lokalplanområdet ligger tæt integreret med den eksisterende havn og inddrager ikke ubebyggede dele af eksisterende kystlandskab.
Krav om vurdering af påvirkningen
Ifølge Planlovens § 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. De fremtidige bebyggelsesforhold og bygningshøjden skal vurderes med henblik på bl.a., at ny bebyggelse tilpasses den
kystlandskabelige helhed og bystruktur, dvs. landskab og byprofil. Ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde, jf.
Planlovens §16, stk. 3. For bebyggelse i den kystnære del af byzonen, der
afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i
området, skal der gives en begrundelse herfor.
Planlagte bygningshøjder
For at afbøde kontrasten til Frederikshavn by og for at minimere den visuelle påvirkning af det kystnære bylandskab er der i den samlede havneudvidelse indlagt 2 differentierede delområder ift. bygningshøjden. Lokalplanen
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fastsætter i overensstemmelse med dette, at bebyggelse maks. må opføres
med en højde på 25 m.
Bygningshøjderne i nærværende lokalplan genspejler en ændring i efterspørgslen på havnearealer med mulighed for højere bygninger i de seneste
år. For de områder, der ligger tættere på Frederikshavn by er der med gældende lokalplaner fastlagt højder op til maks. 8,5 m, dermed vil dette areal
fungere som ”bufferzone” til de større bygningshøjder længere væk fra Frederikshavn by.
Det vurderes, at den bebyggelse, som muliggøres af lokalplanen, opføres
med beliggenhed, skala og udseende, som tilpasses den eksisterende bebyggelse på Frederikshavn Havn. Den eksisterende bebyggelse er kendetegnet ved store voluminer, og der er mulighed for større bebyggelse
omkring havnen og lokalplanområdet ifølge kommuneplanens rammebestemmelser, - fx op til 20 m for et turistmæssig velkomstcenter i nærhed af
Sydhavnsvej. Ud over det dominerer vindmøller med op til ca. 125 m højde,
kranerne og silobygningerne havneområdets visuelle udtryk.
Visualiseringer
Der er udført visualiseringer (fotomatches), så ovennævnte bygningshøjder
nærmere kan vurderes. Visualiseringerne er foretaget for den fuldt udbyggede havn herunder lokalplanområdet. Visualiseringernes standpunkter er
valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra
7 punkter omkring området fra såvel nært hold som på længere afstand.
Visualiseringerne skal forstås som volumenstudier af fiktive bygninger, der
kan opføres ifølge lokalplanen. Der er ikke tale om gengivelse af bebyggelsens udformning, materialer, detaljer osv. på projektniveau. På de fleste af
visualiseringerne er bygningerne vist i gråt for at fremstille anonyme bygningskroppe. I realiteten vil bygningernes facader give et mere varieret indtryk.
Der er vist forskellige bygningshøjder på visualiseringerne, herunder bygninger i 6, 10, 13 og 18 m højde. Bygningshøjderne er op til 7,5 m lavere
end planens muligheder. Visualiseringerne illustrerer eksempler på lokalplanens udnyttelse og ikke nødvendigvis lokalplanens maksimale byggemuligheder eller højder. I konteksten af eksisterende store bygninger, vindmøller, kraner og skibe vurderes det dog som tilstrækkeligt til at vurdere
den landskabelige påvirkning.
På visualiseringerne er der i den østlige del af havnen vist et eksempel på
en forventet offshore-boreplatform med en højde på ca. 127 m fra vandlinjen og et skib med en højde på ca. 48 m fra vandlinje til skorstenen. Frederikshavn Havn regner p.t. med, at der vil være ca. 3-5 anløb af offshoreboreplatforme og ca. 750 skibsanløb (heraf ca. 200 større skibe) om året,
hvilket i de berørte perioder vil påvirke byprofilen væsentligt. Ud over det
regnes der med ca. 3.850 færgeanløb om året. Der henvises dog til, at lokalplanen ikke kan regulere skibshøjder eller -typer, og at en offshore-boreplatform og et større skib er medtaget på visualiseringerne for at vise et
”helhedsbillede”.
De anvendte offshore-boreplatforme i visualiseringerne af hhv. det VVMgodkendte projekt og projektændringen afspejler to forskellige typer platform, der begge kan forekomme i havnen i fremtiden.
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Konklusion
Visualiseringerne viser, at bebyggelsen i lokalplanområdet i større eller
mindre grad - ligesom den resterende del af havneudvidelsen og de eksisterende dele af havnen vil være synlige fra vandet og fra forskellige steder i byen. Bebyggelsens øverste dele, store skibe og offshore-boreplatforme vil være synlige fra Frederikshavn by. Synligheden vil være afhængig
af standpunktet, for bebyggelsen ligger nogle steder bagved eksisterende
havnebebyggelse.
Det vurderes, at af den samlede bebyggelse for den fuldt udbyggede havn
vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og byprofilen,
men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i volumen og skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende og tilladte bebyggelse i havneområdet.
Det er desuden intentionen med planen at give mulighed for en bebyggelse,
der kan imødekomme de fremtidige behov til en regional hovedtrafikhavn.
Der henvises til visualiseringerne på Bilag C. Der henvises endvidere til
VVM-screening for projektændringen samt VVM-redegørelse og miljørapport for havneudvidelsen.
Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet berører ikke bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelsesloven, herunder strandbeskyttelseslinjen. Der er ikke beskyttede naturtyper indenfor lokalplanområdet.
Det vurderes, at de beskyttede naturtyper i nærheden af lokalplanområdet ikke vil blive påvirket væsentligt. I forhold til det nærliggende Natura
2000-område nr. 4, Hirsholmene, vurderes projektjusteringen at være uden
væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget.
Samlet vurderes justeringen af den oprindeligt planlagte og vurderede havneudvidelse og det ændrede projekts potentielle påvirkning af naturtyper,
levesteder, bestande og økologiske forhold at være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget og dets muligheder for at opretholde eller
opnå gunstig bevaringsstatus.
Forholdene er vurderet i VVM-redegørelse og miljørapport for den samlede havneudvidelse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr.
FR.H.14.08.02. En screening i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan har resulteret i, at det er vurderet, at ændringen i forhold til
det oprindelige projekt ikke giver anledning til en ændret påvirkning.
Fortidsminder
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes
til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan
forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er i dag søterritorium og ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning, men kan opvarmes individuelt.
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Vandforsyning
Området skal tilsluttes det almene vandforsyningsselskab Frederikshavn
Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes vandforsyningsplan.
Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Området skal derfor optages i spildevandsplanen ved udarbejdelse af spildevandsplantillæg. I henhold til spildevandplanen er området
separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin
ledning.
Regn- og spildevandssystemet i lokalplanområdet er ejet af Frederikshavn
Havn. Spildevandet fra området afledes til det offentlige kloaksystem, mens
regnvand afledes via Frederikshavn Havns regnvandsudledninger. Det er
beregnet og vurderet, at udledning af nedbør fra befæstede arealer til de
fremtidige havnebassiner vil overholde miljøkvalitetskravene, og at regnvandsudledningen ikke vil påvirke vandkvaliteten i havnen væsentligt.
Såfremt der foretages udstykning i flere ejendomme indenfor området, skal
der oprettes et spildevandslaug til varetagelse af kloakanlæggets drift og
vedligehold.
På arealer hvor der er særligt forurenende aktiviteter eller risiko for afledning af miljøfarlige stoffer, skal regnvandet afledes i henhold til særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Lokalplanen sikrer desuden, at der ligesom på de eksisterende havneafsnit
vil blive etableret områder for håndtering af potentielt problematisk gods,
hvorfra overfladevandet kan afledes i henhold til særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og udenfor lokalplanområdet.
Lokalplanområdet kan påvirkes af støj fra virksomheder udenfor området.
Blandt virksomhederne er bl.a. Orskov Yard / Orskov Offshore, som er placeret ca. 300 m vest for lokalplanområdet og er reguleret af en miljøgodkendelse.
Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det på
grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
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Veje
Trafikken fra lokalplanområdet har adgang til Sandholm og derfra videre til
Kragholmen og det overordnede vejnet.
Lokalplanens realisering vil ikke resultere i et større landareal og derfor ikke
i en øget byggemulighed / aktivitet i forhold til den planlagte samlede havneudvidelse. På den baggrund vurderes det, at lokalplanens realisering ikke vil give anledning til en øget eller ændret trafikbelastning i forhold til den
oprindeligt planlagte havneudvidelse.
Etablering af kanaliseringsanlæg/nedlæggelse af vejadgang/nedklassificering af vej forudsætter godkendelse af vejmyndigheden.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, p-pladser og stier samt forbindelser mellem
disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed
for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsreglement, p.t. BR10 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 forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ophævelse af gældende lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
FRE.H.14.08.03 ophæves den eksisterende lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af Frederikshavn Havn” vedtaget den 29. oktober 2014 for det område, der er omfattet af lokalplan FRE.H.14.08.03.
Desuden ophæves lokalplan FRE.H.14.08.02 for de arealer, der er angivet
med krydsskravering på kortbilag A. Disse arealer vil derefter have status
som uplanlagt søterritorium. Ophævelsen af den eksisterende lokalplan for
de sidstnævnte arealer sker med hjemmel i planlovens § 33, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at ophæve byplanvedtægter og lokalplaner
for uudbyggede arealer, når en planlægning for områderne ikke længere er
nødvendig.
Beslutning om ophævelse af lokalplanen for et areal kan først træffes efter
at ejere af arealet har haft mulighed for at udtale sig og der skal gives en
frist på mindst 8 uger til dette. I det konkrete tilfælde er de arealer, hvor der
sker ophævelse af gældende lokalplan, beliggende på søterritoriet, idet der
endnu ikke er foretaget opfyldning af arealerne. Staten har højhedsret over
søterritoriet og er dermed formelt ejer af de pågældende arealer.
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Tilladelser fra andre myndigheder
• Trafik- og Byggestyrelsen til anlægsarbejder på søterritoriet samt uddybning af sejlrenden.
Lokalplanens 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.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2,
give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. december 2015 og indtil den
endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 2. december
2016.
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Kommuneplantillæg nr. 15.11
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre afgræsningen af rammeområde FRE.H.14.08 og FRE.H.14.16.
Afgrænsningen ønskes justeret i forbindelse med realisering af første etape af havneudvidelsen, der blev kommuneplanlagt i november 2014 med kommuneplantillæg nr. 09.62, idet der, i forbindelse med detailplanlægningen af
udvidelsen har vist sig behov for at ændre afgrænsningen mellem havnebassinet og landarealerne.
Ydermolerne ønskes således flyttet tættere mod land, hvilket medfører, at der skal ske opfyldning af havnearealer i
et område nærmere land, der tidligere var planlagt til havnebassin (markeret med grønt på figuren nedenfor). Samtidig vil et tilsvarende areal, der tidligere var udlagt til havneareal blive tilbageført til havnebassin (markeret med gult
på figuren nedenfor). Dette medfører en ændring af afgrænsningen af rammeområde FRE.H.14.08.
Der ønskes desuden mulighed for en justering af sydmolens placering. Den endelige placering er dog ikke helt afklaret endnu, derfor udlægges en rummelig rammeafgrænsning, hvor sydmolen kan placeres inden for (markeret med grå stiplet signatur på kortet nedenfor). Dette medfører en ændring af afgrænsningen af rammeområde
FRE.H.14.16. Den endelige placering af sydmolen vil blive fastlagt ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

FRE.H.14.04
FRE.H.14.02

FRE.H.14.03

FRE.H.14.01
FRE.H.14.05

FRE.H.14.11
FRE.H.14.01

FRE.H.14.08

FRE.H.14.10

FRE.H.14.06

FRE.H.14.16

Areal til justering af placering af sydmolen
Tilføjes til tilstødende rammeområde
Fjernes fra tilstødende rammeområde
Eksisterende rammeområder

Ændringer jf. kommuneplantillægget
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Ændringen af rammeområderne omhandler alene afgrænsningen. Rammebestemmelserne og retningslinjerne forbliver således uændrede.
Foroffentlighed
Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget har Frederikshavn Kommune gennemført en foroffentlighedfase
for at indhente ideer og bemærkninger til de ønskede ændringer til kommuneplanen. Foroffentlighedsfasen blev
gennemført i perioden fra 2. oktober til 16. oktober 2015.
I denne forbindelse indkom der bemærkninger fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn. Foreningen
opfordrer i sit høringssvar til, at de stenrevsarealer, der fjernes ved det samlede havneudvidelsesprojekt genetable23
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res på en anden placering i deres fulde udstrækning. Foreningen fremsatte, sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan FRE.H.14.08.02 de samme synspunkter.
Det er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af Frederikshavn Havn” foretaget
vurderinger af påvirkningen af stenrevsarealer i området. Det er i denne forbindelse vurderet, at der vil udvikle sig
nye stenrevshabitater på stenkastningerne til de nye moler. Dette vil kompensere for en del af de stenrev som tildækkes ved havneudvidelsen. Der er desuden i anlægstilladelsen til projektet stillet vilkår om, at det nuværende
areal med stenrevshabitater opretholdes ved en kombinering af flytning af sten og ved etablering af stenrevshabitater på moler og stensætninger. Disse krav opretholdes.

FRE.H.14.08

FRE.H.14.16

Nye rammeafgrænsninger
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanrammer for FRE.H.14.08
Frederikshavn Havn

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Overordnet anvendelse

Erhvervsområde

Generelle anv.bestemmelser Der henvises til kommuneplanens generelle bestemmelser for Frederikshavn 		
				
Havn, som kan ses ved at klikke på dette link:
http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/generelle_rammer/frederikshavn_havn/
Havneområde Fr.havn Havn

De konkrete rammebestemmelser for området supplerer de generelle rammebestemmelser for Frederikshavn Havn, der gælder i det omfang, der ikke i rammeteksten er fastlagt noget andet.

Anvendelse

Havnerelateret erhvervsområde med virksomheder, som kan give anledning til
omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige beliggenhedskrav, svarende til virksomhedsklasse 4-7.
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Virksomheder med lille miljøfølsomhed kan indpasses i området. Nye virksomheder må kun placeres i området efter en miljømæssig vurdering, der tager hensyn
til de eksisterende virksomheder og arealanvendelsen i og udenfor området.
Der kan ikke etableres boliger i området.
Risikovirksomhed

Dele af rammeområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed (2015) på Oliepieren 5. 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
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Nuværende zonestatus

Landzone

Fremtidig zonestatus		

Byzone

Bebyggelsesprocent		Maks. 80 %
				
Bebyggelsens omfang afpasses efter virksomhedsproduktionen.
Etageantal og bygningshøjde	Maks 25 m.
				
Bebyggelsens omfang afpasses efter virksomhedsproduktionen.
Bygningsforhold i øvrigt

Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning.
Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.

				
Grundstørrelse		
Ingen bestemmelser.
				
Opholdsarealer
		
Ingen bestemmelser
Parkering
		Se de generelle rammebestemmelser for parkering.
				
Der skal etableres 1 p-plads pr. 250 m2 etageareal.
Andre forhold

 rafik:
T
Området trafikforsynes via Sandholm og med eksisterende og udlagte jernbanesportracé.
Stenrev:
Ved havneudvidelsen skal det sikres, at det nuværende areal med stenrevshabitater opretholdes ved en kombinering af flytning af sten og ved etablering af stenrevshabitater på moler og stensætninger.

Lokalplanrammer for FRE.H.14.16
Flådestation Frederikshavn

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Overordnet anvendelse

Erhvervsområde

Generelle anv.bestemmelser Ingen bestemmelser
Anvendelse

Området skal anvendes til flådestation og dertil knyttede aktiviteter, herunder bl.a.
ændring af kaj- og molealæg, opfyldning af dele af havnebassin samt opførelse af
byggeri.

Nuværende zonestatus

By- og landzone
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Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Ingen bestemmelser

Etageantal og bygningshøjde Maks. 10,5 m. med mindre produktionsmæssige hensyn nødvendiggør større bygningshøjde.
Bevaringsværdige bygninger Ingen bestemmelser
Bygningsforhold i øvrigt

Ingen bestemmelser

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer

Der skal etableres tilfredsstillende opholdsareal til den enkelte bebyggelse.

Parkering

Se de generelle bestemmelser for parkering

Andre forhold

Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 25.11.2015 til offentlig
fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

				

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør

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

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at der ved udvidelse skabes mulighed for Frederikshavn Havns fortsatte udvikling og drift som en regional hovedtrafikhavn, samt at
sikre havnens udviklingsmuligheder gennem opfyldning af søterritoriet,

1.2

mulighed for realisering af havneudvidelsens første etape med en
ændret udformning,

1.3 	mulighed for at etablere ny havneareal og nye kajanlæg bl.a. til anløb af større skibe, offshore-platforme mv.
1.4

en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet til erhvervs- og industriformål, herunder til virksomheder i tunge miljøklasser.

2. Område og zonestatus
2.1 	Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter
dele af søterritoriet samt alle parceller der efter den 2. december
2015 opfyldes fra søterritoriet og udstykkes.

3. Arealanvendelse

Bemærkning til § 4.1:
Med muligheden for udstykning af sokkelgrunde tilsidesættes samtidig bygningsreglementets krav om højde og afstand til
skel.

3.1

Inden for lokalplanområdet kan der etableres virksomheder i virksomhedsklasse 4-7 inkl. deres nødvendige administration. Området må kun anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik- , industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handelsog oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods,
containere, projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og
grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg,
ophug af offshoreinstallationer o.l. med driftsmæssig tilknytning til
havnen.

3.2

Indenfor lokalplanområdet kan der tillige opføres bygninger til lokalplanområdets forsyning såsom transformatorbygninger / -stationer,
pumpehuse osv.

3.3

Der må ikke etableres boliger i lokalplanområdet.

4. Udstykning
4.1

Ejendomme kan udstykkes som sokkelgrunde med samtidig fravigelse af § 5.1.

5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 80 for den enkelte ejendom.
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5.2
Bygningshøjde
	Bygningshøjden må ikke overstige 25 m over færdigt terræn. Enkelte bygningsdele eller anlæg kan tillades i en større højde, hvis
særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det, herunder
kraner mv.
5.3

Afstand til kørebanekant
Ved alle fordelingsveje og serviceveje som vist på kortbilag B skal
der friholdes en zone i en afstand på 5 m fra kørebanekant, hvor
der ikke må etableres bebyggelse eller anlæg, pyloner, høj beplantning og lign., der kan forhindre tunge transporter.

5.4
Sokkelkote
	Der fastlægges en mindste sokkelkote på 2,5 m målt i DVR90 for ny
bebyggelse i hele lokalplanområdet.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1
Helhedsvirkning
	Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt
på, at der opnås en god helhedsvirkning. Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
6.2
Skilte
	Skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og
være diskrete i farve, størrelse og belysning. Der må ikke skiltes på
tage.
6.3
Belysning
	Belysning af facader må ikke ske med blinkende eller blændende
lys, der kan medføre gener for omgivelserne, herunder for trafikken
på land, vand og i luften.

7. Ubebyggede arealer
7.1
Opholdsarealer
	Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv. Størrelsen
af arealet skal være mindst 10 % af etagearealet. Ved lager- og oplagsvirksomheder o.l. kan opholdsarealet reduceres.
7.2
Udendørs oplag
	Oplagring af materialer og lignende skal ske på det enkelte lejemål/
ejendom og skal ske under ordnede forhold.
Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.
7.3

Indfatninger
Der kan etableres en indfatning i form af f.eks. kajanlæg, stensætning mv. med en beliggenhed i princippet som vist på Kortbilag B.
Kajkantens endelige placering og udformning vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen.
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7.4

Belysning
Belysning af p-arealer, veje, stier mv. må ikke føre til blændingsgener.

7.5
Bevægelige konstruktioner
	Der kan etableres bevægelige konstruktioner på de ubebyggede
arealer, herunder kraner mv. i den for driften nødvendige højde.
7.6
Pyloner
	Der må kun opsættes 1 pylon pr. virksomhed, dog under hensyntagen til § 5.3. Pyloner må ikke være højere end 8 m over færdigt terræn.
7.7

Renovation
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med
Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ.

7.8
Regnvandsbassiner
	Der må etableres regnvandsbassiner i området.

8. Veje, stier og parkering
8.1
Vejadgang
	Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra en forlængelse af
Sandholm som vist i princippet på Kortbilag B.
8.2

Vejudlæg
Der udlægges areal til fordelingsvej og servicevej som vist principielt på kortbilag B.

8.3
Veje
	Fordelingsvejen anlægges som en forlængelse af Sandholm med
en kørebanebredde på ca. 10 m.
8.4

Servicevej
Servicevejen udlægges i en bredde på mindst 6 m og en kørebanebredde på mindst 4 m.
Servicevejen kan fremadrettet omdannes til fordelingsvej og kajareal hvis en fremtidig udvidelse af havnen medfører behov for at
etablere en havnekaj i stedet for molens stensætning.

8.5
Vejenes udformning
	De nye vejes endelige linjeføring og udformning, herunder hjørneafskæringer, vil blive fastlagt med detailprojektering i takt med at
området udbygges.
8.6
Overkørbart areal
	Vejene inkl. kryds mv. skal dimensioneres så de opfylder transportkravene til tunge transporter.
8.7

Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.
Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.
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8.8
Stier
	Ingen bestemmelser
8.9
Parkering
	Parkering skal tilvejebringes inden for det enkelte lejemål/ejendom.
Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen
i området.
8.10
Parkeringskrav
	Der skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 250 m² virksomhed og min.
1 p-plads pr. 50 m² administration.
Ved lager- og oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres.
8.11

Tilgængelighed
Alle veje, 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. BR 10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg
9.1
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under
terræn.
9.2
Øvrige tekniske anlæg
	Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens afsnit 3 om anvendelse samt afsnit 6 om
bebyggelsens udseende.
9.3

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, men kan opvarmes individuelt.
Den del af lokalplanområdet, der i dag er søterritorium, er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning, men kan opvarmes individuelt.

9.4
Kloakering
	Havneområdet skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem efter
anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
10.1
Kloakering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det
separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Havns anvisninger.
10.2
Parkering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som
anført under lokalplanens punkt 8.9 og 8.10.
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11. Ophævelse af lokalplan
11.1
Lokalplan FRE.H.14.08.02, Udvidelse af Frederikshavn Havn
	Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan FRE.H.14.08.03 ophæves lokalplan FRE.H.14.08.02, Udvidelse af Frederikshavn Havn, vedtaget den 29. oktober 2014, for det
område, der er omfattet af lokalplan FRE.H.14.08.03.
11.2

De arealer, omfattet af lokalplan nr. FRE.H.14.08.02, der er angivet med krydskravering på kortbilag A, ophæves i forbindelse med
vedtagelsen af nærværende lokalplan. Disse arealer vil derefter
have status som uplanlagt søterritorium. Ophævelsen af den eksisterende lokalplan for disse arealer sker med hjemmel i planlovens
§ 33.

12. Tilladelser fra andre myndigheder
12.1

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages
ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra:
• Trafik- og Byggestyrelsen til anlægsarbejder, herunder opfyldning på søterritoriet og uddybning af sejlrenden.

13. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter
Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd xxxdag den xx. Xxxxxx.
20xx.

14. Lokalplanens retsvirkninger
14.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme 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.
14.2 	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
14.3

For bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse, har byrådet efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav
og efter §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.

31

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Lokalplanbestemmelser

32

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i
henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

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

Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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Matrikler
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Indfatning
Princip for sekundære fordelingsveje

37

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Kortbilag

38

39

Figur 1 Standpunkter (rød prik) og beliggenheden af ny bebyggelse, skibe og offshore platforme.

Placeringen af elementer i visualiseringen for den
samlede havneudvidelse med projektændringer

Offshore
platform

Skib

Skib

Ny bebyggelse

Visualiseringer af den samlede havneudvidelse med
projektændringer er udarbejdet af Sweco Danmark
A/S

Visualiseringerne af det
samlede VVM-godkendte
projekt er udarbejdet af COWI A/S

Visualiseringernes standpunkter er valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra 7 punkter omkring
lokalplanområdet fra såvel
nær hold som på længere
afstand.

Bilag C - Visualiseringer

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag

VISUALISERINGER

Brændvidde55
55mm
mm
Brændvidde
Betragtningsafstand
Betragtningsafstand40
40cm
cmved
vedprint
printpå
påA4
A4(billedbredde
(billedbredde27
27cm)
cm)

3

Visualisering
Standpunkt 4: Hirsholmene
- Før
Afstand
til havnen 5,5
km
Standpunkt
4: Hirsholmene
- Før
Afstand til havnen 5,5 km

Side 4
Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag

40

Ny bebyggelse
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Ny bebyggelse
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Standpunkt 12: Frydenstrand - Efter projektændring
Afstand til havnen 1 km

Skib

Side 12

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag

Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Standpunkt 14: Station– Før
Afstand til havnen 1 km
Visualisering
Standpunkt 14: Station - Før
Afstand til havnen 1 km

Side 13

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Ny bebyggelse

Visualisering
Standpunkt 14: Station – Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 1 km
Visualisering
Standpunkt 14: Station - Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 1 km

Ny bebyggelse

Side 14
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Ny bebyggelse

Visualisering
Standpunkt 14: Station – Efter projektændring
Afstand til havnen 1 km
Visualisering
Standpunkt 14: Station - Efter Projektændring
Afstand til havnen 1 km

Ny bebyggelse

Side 15

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

52

Standpunkt 16: Gærumvej – Før
Afstand til havnen 3 km
Visualisering
Standpunkt 16: Gærumvej - Før
Afstand til havnen 3 km

Side 16
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Skib
Ny bebyggelse

Visualisering
Standpunkt 16: Gærumvej – Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 3 km
Visualisering
Standpunkt 16: Gærumvej - Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 3 km

Offshore-platform

Side 17
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Skib Ny bebyggelse

Offshore-platform

Visualisering
Standpunkt 16: Gærumvej – Efter projektændring
Afstand til havnen 3 km
Visualisering
Standpunkt 16: Gærumvej - Efter projektændring
Afstand til havnen 3 km

Side 18
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Standpunkt 22: Pikkerbakken– Før
Afstand til havnen 5,5 km
Visualisering
Standpunkt 22: Pikkerbakken - Før
Afstand til havnen 5,5 km

Side 19

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Ny bebyggelse

Skib

Visualisering
Standpunkt 22: Pikkerbakken – Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 5,5 km
Visualisering
Standpunkt 22: Pikkerbakken - Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 5,5 km

Offshore-platform

Side 20
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Ny bebyggelse

Skib

Offshore-platform

Visualisering
Standpunkt 22: Pikkerbakken – Efter projektændring
Afstand til havnen 5,5 km
Visualisering
Standpunkt 22: Pikkerbakken - Efter projektændring
Afstand til havnen 5,5 km

Side 21
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Standpunkt 24: Klattrup – Før
Afstand til havnen 5,5 km
Visualisering
Standpunkt 24: Klattrup - Før
Afstand til havnen 5,5 km

Side 22
Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Ny bebyggelse

Visualisering
Standpunkt 24: Klattrup – Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 5,5 km
Visualisering
Standpunkt 24: Klattrup - Efter VVM-godkendt projekt
Afstand til havnen 5,5 km

Skib

Offshore-platform

Side 23
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Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)
Brændvidde 55 mm
Betragtningsafstand 40 cm ved print på A4 (billedbredde 27 cm)

Ny bebyggelse

Offshore-platform

Visualisering
Standpunkt 24: Klattrup – Efter projektændring
Afstand til havnen 5,5 km
Visualisering
Standpunkt 24: Klattrup - Efter projektændring
Afstand til havnen 5,5 km

Skib

Side 24
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Bilag D - Miljøscreening
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 som udgangspunkt miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. FRE.H.14.08.03
Kommuneplantillæg nr. 15.11
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 26/10-2015 med efterfølgende fremsendelser af supplerende materiale, herunder visualiseringer.
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
JECR/BISL
NATUR:
AKBT
PLAN:
LAEN
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

Bilag 3, punkt 8b: Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og
losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til
vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på
over 1 350 tons.

Ja

Efter Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer § 3, stk.
2 gælder, at hvis planen fastlægger anvendelsen af mindre
områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er i 2014 udarbejdet VVM-/Miljørapport for den samlede
havneudvidelse og lokalplan FRE.H.14.08.02 med tilhørende
kommuneplantillæg. Forslaget til Lokalplan FRE.H.14.08.03 og
Kommuneplantillæg 15.11 skal screenes for ændringer i forhold til den foreliggende VVM-/Miljørapport.

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

(NATUR)
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
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

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


Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift.det
VVM godkendte.



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

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.



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

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.



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

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.




Bygge- og beskyttelseslinjer



Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.



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

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.



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

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

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

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Trafik

0

VEJ

Tung trafik forventes som på nordhavnsområdet i øvrigt (Sandholm).

 Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ikke relevant.

 Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Uændret, jf. dog ISPS (terrorsikring af havnefacilitet).

 Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Adgang for offentlighed kan være begrænset
pga. ISPS (terrorsikring af havnefacilitet).

 Byernes funktion og bymiljø herunder 0
bynatur

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

Miljøscreening af planforslag - side 2
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

3. Jordbund
 Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

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

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Nedsivning

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Udledning til luften

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Ændring i Luftkvalitet, herunder
udledning, luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

4. Vand
4.1 Overfladevand

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
 Ændring i spildevand

5. Luft

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

Miljøscreening af planforslag - side 3
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

7. Materielle goder
 Materielle goder (af almennyttig
karakter)

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

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

0

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

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

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

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte

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

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

NATUR

Ingen væsentlige ændringer i forhold til det
VVM godkendte.

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

PLAN

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

0

 Rumlig oplevelse

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

PLAN

9. Kulturarv
 Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Fortidsminder

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Kirkeomgivelser
 Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

Miljøscreening af planforslag - side 4
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 Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der er tale om en
plan som er omfattet af Lovens Bilag 3, punkt 8b: Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet
med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons. Samlet set
vurderes, at planerne, set i forhold til den allerede udarbejdede VVM-/Miljørapport er af mindre væsentlig betydning og ikke
kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Planeerne er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en
miljøvurdering.

Referencer
Lokalplan FRE.H.14.08.02 Udvidelse af Frederikshavn havn, Frederikshavn Kommune 2014
Kommuneplantillæg nr. 09.62, Frederikshavn Kommune 2014
VVM-redegørelse/Miljørapport for udvidelse af Frederikshavn Havn, Frederikshavn Havn 2014
VVM-tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn, Frederikshavn Kommune 2014
Principiel tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn, Trafikstyrelsen 2014
VVM-screening af ændringer for etape 1 af udvidelsen af Frederikshavn Havn, Cowi A/S 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn – Støj og vibrationer, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn - Luftkvalitet, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn – Trafikale forhold, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn – Visuelle forhold, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn - Søterritoriet, Sweco Danmark, oktober 2015
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Bilag E - Virksomhedsklasser

Virksomhedsklasser
Inddeling af kommunens erhvervsområder
I bestemmelserne er fastsat hvilke miljøbelastninger, virksomhederne må give anledning til i de
enkelte erhvervsområder.
På baggrund af en miljømæssig vurdering af erhvervsområderne og deres naboområder inddeles erhvervsområderne i følgende grupper:
• Ringe påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 1-3.
• Mindre påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 2-4.
• Middel påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-5.
• Middel og betydelig påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-7.
Virksomhedsklasser
I ”Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne”, Miljøstyrelsen 2004, er de
forskellige virksomhedstyper inddelt i syv klasser. Inddelingen er sket på baggrund af erfaringer
om forskellige virksomhedstypers miljømæssige belastning af omgivelserne. Håndbogen beskriver nøjere baggrunden for klassificeringen.
Klasse 1
Omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forrretninger, liberale erhverv og småværksteder med butik. - F.eks. administration, kontor,
service.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 0 m.
Klasse 2
Virksomheder, der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Virksomhederne kan indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter
typisk mindre virksomheder . - F.eks. bogbinderier, fotografisk industri, elektronikværksteder og
laboratorier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 20 m.
Klasse 3
Omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, evt i randzonen, hvis området er zonet Virksomhedstypen vil ofte være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Indenfor denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. - F.eks. små maskinfabrikker og benzinstationer.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 50 m.
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Klasse 4
Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør
de placeres i egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og
mindre, overfladebehandlende virksomheder. - F.eks. konfektions- og trikotagefabrikker, autolakkerier og vognmandsvirksomheder.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 100 m.
Klasse 5
Rummer mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. - F.eks. maskinsnedkerier, møbelfabrikker og
skumplastfabrikker.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 150 m.
Klasse 6
Indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker, farve- og lakfabrikker,foderstoffabrikker og jernstøberier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 300 m.
Klasse 7
Omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og
som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder,
hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning. Klassen omfatter f.eks. medicinal- og pesticidproduktion, cellulosefabrikker og bilophugningspladser.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 500 m.
Op- og nedklassificering
Klassificeringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed. Hvis
virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden
opklassificeres. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Typiske forhold, som kan medvirke til en opklassificering, og dermed kortere beskyttelsesafstand vil være:
•
•
•
•
•

en mindre virksomhed
korte drifttider
anlæg som afskærmning mod bebyggelse
renere teknologi som begrænser udslip og støj
rensningsteknologi og genanvendelse

Omvendt kan følgende forhold medvirke til en nedklassificering og dermed større beskyttelsesafstand:
•
•
•
•
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et forældet produktionsanlæg
en stor virksomhed eller stor produktion
udvidede driftstider
særlig tung transport.

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag

Beskyttelsesafstande
Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimums-beskyttelsesafstand til forureningsfølsom
arealanvendelse. Afstandene udtrykker hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem
virksomhedstypen og boliger, hvis man skal undgå, at boliger påføres væsentlige gener, eller at
virksomheden senere kan blive stillet overfor nye, større miljøkrav. Ved at opretholde disse minimumsafstande mellem boliger og arealer planlagt til de respektive virksomhedstyper, vil der være
skabt en rimelig grad af sikkerhed mod fremtidige ulemper i omgivelserne.
Er der tale om andre funktioner som nærmeste naboer - f .eks. butikker, hotel- eller kontorområde - kan afstanden evt. reduceres i forhold til det angivne, idet der er tale om funktioner, som er
mindre forureningsfølsomme over for påvirkninger end boliger.
Det skal dog bemærkes, at såfremt beskyttelsesafstanden vurderes i forhold til andre og mindre
følsomme funktioner end boliger, binder det de pågældende naboarealer til ikke senere at kunne
ændre anvendelse til mere forureningsfølsomme formål.
Klasse
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7

Anbefalet beskyttelsesafstand
0 m i forhold til boliger
20 m i forhold til boliger
50 m i forhold til boliger
100 m i forhold til boliger
150 m i forhold til boliger
300 m i forhold til boliger
500 m i forhold til boliger
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Indledning og baggrund for handlingsplanen
Frederikshavn Kommune har i overensstemmelse med rottebekendtgørelsen1
(benævnt ”bekendtgørelsen”) udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelse.
Hovedformålet er at sikre en effektiv rottebekæmpelse, ved tilsynsbesøg efter
anmeldelse og via kampagner, overalt i kommunen 2.
Handlingsplanen som offentliggøres på kommunens hjemmeside [frederikshavn.dk >
Borger > Skadedyrsbekæmpelse], beskriver målsætning og tiltag i rottebekæmpelsen.
Der er udvalgt en række indsatsområder for forebyggelse og bekæmpelse, herunder
kloak- og stikledninger, nedslidte ejendomme, samt landbrug med særlig risiko for
rottetilhold. Rottehandlingsplanen skal ifølge bekendtgørelsen revurderes mindst hvert
tredje år, og nærværende udgave er gældende for perioden 2016 – 2018.
Baggrund
Rottebekendtgørelsen blev udarbejdet af Naturstyrelsen med det formål at sikre en
effektiv rottebekæmpelse i landets kommuner, efter nogle år med stigende antal
anmeldelser. Naturstyrelsen har meldt om en stigning fra omkring 100.000 anmeldelser
sidst i 1980’erne til mere end 150.000 anmeldelser pr. år i dag.

Kort om rotten
Den mest almindelige rotte i Danmark er den
brune rotte (Rattus norvegicus). Rotten
skelnes fra mus ved at den er større, lægger
større ekskrementer (normalt omkring 17-20
mm) end mus (3-6 mm), og sætter større
fodspor som ofte har aftryk af halen mellem
fodsporene. Rotten har, sammenlignet med
mus, relativt små ører. Rotter kan smitte
mennesker med bl.a. Weils syge o.a. bakterier
(salmonella) og vira, som kan overføres via
kontakt
med
efterladenskaber
som
ekskrementer og urin. Så længe rotten
befinder sig nede i kloakken som ”kloakrotte”
er den i princippet harmløs, og det er først
som ”overflade-rotte”, f.eks. efter kloakbrud
eller ledningsrenovering, at den skaber risiko
for smitte m.v. og lovmæssigt skal bekæmpes.

Figur 1: Rotteanmeldelser (antal tusinde) i alt i Danmark i perioden 19872014 baseret på kommunernes indberetning til Naturstyrelsen. Den rette
linje markerer en stigning fra omkring 100.000 anmeldelser sidst i
1980’erne til omkring 150.000 i dag. Kilde: Naturstyrelsen, 2015.

Stigningen i rotteanmeldelser ses også Frederikshavn Kommune, hvor der i perioden
2009-2011 er lavet 700-900 anmeldelser pr. år, og omkring 1200 anmeldelser for hvert
af årene 2012-2014, og mere end 1400 anmeldelser i 2015, svarende til en stigning på
omkring 50 % i løbet af en femårig periode.
1

Bekendtgørelse nr. 1904 af 29/12-2015 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
NB den første udgave (bekg. nr. 696 af 26/6-2012) trådte i kraft den 1. juli 2012.
2
Kommunens bekæmpelsespligt omfatter – udover tilsynsbesøg efter anmeldelse - også
tilsynspligten med private sikringsordningers indberetning af rotteforekomster/bekæmpelse,
giftforbrug, indgåelse/ophør af kontrakter mv.
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Årsagen til stigningen i anmeldelser er ikke helt klarlagt, men der synes at være et øget
antal rotteanmeldelser i år efter milde vintre, hvor der er bedre overlevelsesmuligheder.
På landsplan afspejles det i et fald i antal anmeldelser i år efter kolde vintre i 2005/06
(se Figur 1) samt senest 2009/10 og 2010/11. Det skal dog understreges at antallet af
anmeldelser ikke entydigt bruges som mål for rottebestandens størrelse. Når der i en
periode er flere anmeldelser kan det skyldes at flere borgere er blevet mere
opmærksomme. Der har i medierne været fokus på rotter, f.eks. efter skybrud og
oversvømmede kældre og afløb med flygtende rotter, med meldinger om personer som
er blevet smittet med den rotteoverførte og alvorlige sygdom Leptospirose (Weils syge).
Hovedparten af de rotter man ser i bymæssig bebyggelse er i forbindelse med brud i
kloakker og stikledninger, hvor rotten får mulighed for at bevæge sig op på terræn. Det
er især når rotten færdes over jorden den er et problem, og lovmæssigt skal
bekæmpes. Kloakrotten bliver til ”overfladisk rotte” når den flygter fra kloakken ved
eksempelvis oversvømmelse efter skybrud, eller ved rystelser og støj el.lign. i
forbindelse med kloakarbejde. Frederikshavn Kommune har observeret en tendens til
stigning i anmeldelser i områder med kloakrenoveringsarbejder, herunder
separatkloakering som udbygges betragteligt i byerne i disse år. Der er dog ingen
konkrete oplysninger om i hvor mange tilfælde der er tale om at samme rotte
observeres og anmeldes af flere borgere i et boligområde.

Bekæmpelse af rotter – mekaniske fælder, rottegift og resistens
Rottebekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med bekendtgørelsens
retningslinjer, som understreger at der skal udføres en forebyggende indsats. Rotter
bekæmpes forebyggende især ved at fjerne fødekilder og hindre adgangen til vand,
samt ved at eliminere levesteder, inkl. skjul og redesteder.
Den direkte bekæmpelse efter konstateret rotteforekomst kan udføres mekanisk eller
kemisk. Mekanisk bekæmpelse omfatter bl.a. klapfælder og smækfælder, samt
elektroniske rottefælder, også kaldet elektroniske rottespærrer eller e-fælder, som
fungerer ved at en varmesensor reagerer på rottens kropsvarme og bevægelser og
udløser nogle stålspyd som slår ned og dræber rotten. Kemisk bekæmpelse udføres
ved anvendelsen af ædegifte (lokkemiddel f.eks. i blokform). Andre formuleringer som
træde- og kontaktgifte må ikke benyttes før brugeren har bestået et giftkursus godkendt
af Miljøstyrelsen. Der er p.t. dog ingen godkendte trædegifte eller drikkegifte på det
danske marked.
I Danmark er på nuværende tidspunkt kun tilladt stofgruppen antikoagulanter, som er
forholdsvist langsomvirkende og som virker ved at forhindre blodet i at størkne. Rotter
som har oplevet, og overlevet, små doser af et mere hurtigtvirkende stof (dvs. virksomt
indenfor 6-7 timer) vil ikke efterfølgende kunne bekæmpes med pågældende stof. De
svageste midler i dag er med aktivstofferne coumatetralyl og chlorophacinon. Stofferne
som styrkemæssigt er sammenlignelige, er kendetegnet ved at der kræves flere
løbende indtag for at sikre en dødelig virkning.
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Alle kommuner er forpligtet til at følge Naturstyrelsens resistensstrategi: Ved
bekæmpelse af rotter med kemiske midler skal antikoagulanten med det svageste
aktivstof anvendes først.
- Forebyggelsen af resistensudvikling er i sig selv et tiltag imod øget kemikalieforbrug;
så længe resistensen holdes nede, bevarer de svageste midler sin virkning til gavn for
miljø og natur. Svage midler er alt andet lige mere skånsomme for de rovdyr som lever
af rotter og som derfor har risiko for at indtage giftrester fra jagtbyttet.
Der er i Frederikshavn Kommune i de senere år registreret et svingende giftforbrug,
som kun i nogen grad afspejler antallet af anmeldelser pr. år. Der er i perioden 20092015 registreret et forbrug fra omkring 464 kg i 2010, hvor der var 930 anmeldelser - op
til 1725 kg i 2012, fordelt på 1242 anmeldelser. Der er i Frederikshavn Kommunen tegn
på faldende giftforbrug. Der er registreret et relativt lavt forbrug på 466-486 kg i 20142015 som samtidig er to af de år med det højeste antal anmeldelser. Det noteres at der
også i 2010 var der et relativt lavt giftforbrug som var fordelt på forholdsvist få
anmeldelser.

Tilsynsbesøg og opfølgende besøg - samt kommunens påbudsmulighed
Når der er lavet en anmeldelse, skal kommunens rottebekæmper jf. bekendtgørelsens
§4 aflægge tilsynsbesøg senest efter 8 dage, dog uden ugrundet ophold ved
rotteforekomst i bolig eller fødevarevirksomhed.
Der skal altid foretages mindst et opfølgende tilsyn efter det indledende tilsynsbesøg.
Ved anmeldelse af rotter inde i bolig, skal der allerede ved det første besøg altid aftales
et opfølgende besøg. Opfølgningstilsyn skal sikre at der er foretaget en effektiv
rottebekæmpelse, dvs. indtil rotteforekomsten er ophørt, og rottebekæmperen skal som
udgangspunkt fjerne døde rotter fra klapfælder og medtage rester af udlagt gift.
Ifølge bekendtgørelsen skal bekæmpelsen som minimum udføres til et tilstrækkeligt
lavt niveau i rottebestanden. På nogle landbrugsejendomme er det imidlertid vurderet,
at en komplet udryddelse af rottebestanden er umuliggjort pga. rigelige fødekilder
(spildkorn m.v.) og skjulesteder (højt græs og ubefæstede arealer). Også i byerne er
det næppe muligt fuldstændigt at eliminere bestanden, idet en meget stor del af
rotterne lever i den del af kloaksystemet som tilhører privat grund. Private ledninger
udbedres erfaringsmæssigt kun efter en rotteanmeldelse, dvs. først når problemet
bliver synligt. Udbedring af kloakbrud inde på privat grund, forudsætter en bevågenhed
og indsats hos grundejeren. I tilfælde af mislighold har kommunen hjemmel til at
påbyde en grundejer at renholde sin ejendom og rottesikre kloakstikledninger (jf.
bekendtgørelsens §3) og i det hele taget forhindre risiko for rotteforekomst (jf. § 11).

Rotter i byområder – kloak, stikledninger og rottespærrer
Rotter søger hen hvor livsbetingelserne er bedst, hvilket typisk er kloakledninger som
er i dårlig stand. De yngler især i utætte stikledninger, hvor de kan grave sig ud og
bygge rede. Det bedste middel imod rotteproblemer er derfor tætte og vedligeholdte
kloakledninger, især stikledning fra hus til skelbrønd. Husejere vil opleve, at når det
offentlige ledningsnet renoveres så vil rotterne søge over i de private stikledninger, som
4

alt andet lige vil være i en dårligere stand end det offentlige system. Erfaringsmæssigt
er kloak og afløb ikke den del af ejendommens installationer som husejere har størst
fokus på, fordi vedligeholdte kloakker (reparation og spuling mv.) ikke er umiddelbart
synlige og ejendomsværdiskabende. Det skal understreges at husejere har pligt til at
holde kloak og afløb på privat grund i en god stand. Beboelser kan friholdes fra rotter
ved bl.a. at sikre og vedligeholde afløbsriste og rørsamlinger. Rotten behøver ikke
meget plads, og den kan kravle igennem åbninger på ned til 20 mm og gnave i alt
materiale som er blødere end jern. Installering af en rottespærre på kloakstikledningen
er et effektiv værn mod rotter. Rottespærren sikrer at rotter kun kan bevæge sig i
samme retning som spildevandet, dvs. væk fra ejendommen.
Frederikshavn kommune har i dag gennemført installeringen af rottespærrer med efælder ved alle kommunens institutioner med børn, dvs. kommunale skoler og
dagsinstitutioner. Kommunen har ikke hjemmel til at påbyde installering af rottespærrer
på privat stikledning, men grundejere kan for egenbetaling (nogle få tusinde kroner)
installere rottespærrer på private stikledninger. Ud over at det er en sikring for den
enkelte grundejer, er det en fordel for kommunen idet rotteanmeldelser sandsynlig vil
falde, og problemet kan inddæmmes til det offentlige kloaksystem hvor der mere
systematisk kontrolleres for brud.

Hønsehold i byen, og fodring af fugle i private haver
Der er på private grunde i byerne en del små hønsehold som har tiltrukket på private
grunde, hvor der har været rotteforekomst. Kommunen har derfor udarbejdet en
forskrift hvor det fremgår at fodring og opbevaring af foder skal ske på en måde som
ikke tiltrækker rotter. Hovedreglen er at der ikke må ske overfodring, og at evt.
foderrester skal fjernes. Endvidere skal hegn omkring hønsehold være med en
maskevidde mindre end 20 mm som er den minimum åbningsbredde som rotter kan
forcere. Udover hønsehold, er der lavet anmeldelser om rotter i og omkring haver med
foderbrætter og anden fodring af vilde fugle. I særligt grelle tilfælde har kommunen
hjemmel til at skride ind overfor fodring o.a. aktiviteter som tiltrækker rotter 3.

Rotter på ejendomme i landzonen
I landzonen trives rotter især på de landbrugsbedrifter, hvor der ikke gøres en
tilstrækkelig indsats for at fjerne tilgængelige fødekilder som f.eks. spildkorn, og hvor
der er gode redesteder og muligheder for skjul. Tidligere, dvs. før 2012, skulle alle
husdyrbrug have obligatoriske tilsynsbesøg to gange årligt. Proceduren blev med
bekendtgørelsens ikrafttrædelse i 2012 ændret således at alle ejendomme skal
besøges én gang hver andet år. Til gengæld skal alle de ejendomme, hvor der
konstateres rotter, følges nøje mht. bekæmpelse og forebyggelse. Indsatsen udføres,
med delagtiggørelse af lodsejer, gennem de såkaldte kampagnebesøg, hvor der
kræves tre på hinanden følgende besøg uden rotter for at ”frikende” ejendommen som
rottefri. Besøgene skal planlægges med et interval på omkring 6 måneder.

3

Bekendtgørelse nr. 639 af 13/6-2012 om miljøregulering af visse aktiviteter; jf. §§14-15 kan
kommunen påbyde at der laves foranstaltninger imod overfodring o.lign.
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Udover kampagnetilsyn, udføres de obligatoriske miljøtilsyn på alle husdyrbrug, og der
er fra efteråret 2015 igangsat en målrettet bekæmpelsesindsats, med samarbejde
mellem kommunens rottemyndighed og miljøtilsynsmedarbejderne, om at have ekstra
fokus på risikofaktorer for rottetilhold. På problemstederne skal der sættes aktivt ind
imod spildkorn o.a. fødemidler som ikke opbevares efter forskrifterne. Fejl og mangler
identificeres, og det afklares hvorvidt der er behov for supplerende tilsynsbesøg eller
der skal meddeles påbud efter bekendtgørelsen. Ved tilsynsbesøg skal det f.eks.
indskærpes, at beplantningen omkring minkfarme skal holdes nede idet højt græs eller
anden bevoksning kan fungere som skjul for levesteder og løbespor.

Foto fra tilsynsbesøg 2015 af græsbevoksning
ved hegn omkring en minkfarm beliggende i
Frederikshavn Kommune. Den relativt høje og
tætte bevoksning fungerer som skjul for rotter
– pilen markerer et løbespor.

Samtidig skal der på miljøtilsynene være opmærksomhed på evt. oplag af ulovlige
rottebekæmpelsesmidler, og det indskærpes overfor landmanden at hverken han eller
ansatte på bedriften har lovmæssig mulighed for selv til at udlægge rottegift. For korrekt
håndtering af giften – og for at modvirke unødigt forbrug - er det er meget vigtigt at
rottegift udlægges af autoriseret personel.
På nogle af kommunens landbrugsejendomme, samt i en række nedslidte huse i
landdistriktet, har der været rotteproblemer. Disse problemsteder har krævet en mere
omfattende indsats med gentagne besøg, og ofte med et forøget giftforbrug til følge. I
kommunens rottehandlingsplan er der fokus på at få bugt med problemstederne, og
dermed reducere behovet for udlæg af rottegift. Det er vigtigt med effektiv og hurtig
indsats, så behov for gentagne giftudlægninger reduceres mest hensigtsmæssigt.
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Erfaringer fra første rottehandlingsplan 2013 - 2015
Erfaringer og resultater fra den første planperiode med rottehandlingsplan udnyttes
bl.a. til at kvalificere rottebekæmpelsen i 2016-18 og fremadrettet på lang sigt.
Den første planperiode er i 2013-15 blevet evalueret i forhold til efterlevelse af
tidsfrister for tilsynsbesøg efter anmeldelser. Rottebekæmpelsen er desuden evalueret i
forhold til gennemførelsen af kampagner med rotteforekomst på ejendomme i
landzonen, hvor der skal registreres tre på hinanden følgende besøg uden rottetilhold
før ejendommen igen erklæres rottefri. Dertil er målt successen med at nedbringe
giftforbruget - sammenholdt med antallet af anmeldelser pr. år. Der er ydermere, i
2013-2015, arbejdet på at skabe et overblik over steder hvor der kræves en ekstra
indsats, dvs. problemejendommene med gentagne behov for tilsyn og opfølgning.
Nedenfor er indsatser og erfaringer beskrevet i punktform:

Overholdelse af tidsfrister efter rotteanmeldelser
Der er målopfyldelse omkring implementering af selvbetjeningssystemet for borgerne
via Frederikshavn.dk - og i store træk er overholdelse af tidsfrister efter anmeldelser 4.
Dog har der i perioder været en form for ophobning af planlagte tilsynsbesøg hvor
fristen er overskredet, bl.a. efter det store skybrud i Nordjylland i oktober 2014.
Der er indhentet erfaringer med håndteringen af spidsbelastningsperioder, dvs. korte
perioder med uforholdsmæssigt mange anmeldelser. Erfaringerne og de tiltag der blev
gjort for at modvirke fristoverskridelser, søges udnyttet i den anden planperiode 20162018. Der skal bl.a. være bedre oplysning om situationen til borgene via bl.a.
kommunens hjemmeside og ved borgerhenvendelser. Der skal desuden udarbejdes en
forbrugerundersøgelse for at mere præcist afklare borgenes oplevelse af
bekæmpelsesindsatsen – og kommunens informationskampagner.

Rottespærrer
Det er målopfyldelse i forhold til installering af rottespærrer med elektroniske fælder i
kloakstik på alle kommunens skoler og øvrige institutioner. Projektet er fuldført for så
vidt angår alle kommunale institutioner med børn. Kommunens Park og Vej-afdeling
har fra december 2013 til 2015 installeret 106 rottespærrer med elektroniske fælder, og
der er i 2014 afviklet 19.800 ”skud” (dvs. nedslag af nåle i rotten) og i 2015 omkring
32.700 skud. Udover at spærrerne hindrer adkomst af rotter fra off. kloak til
institutionernes afløbssystem, er der tale om en konkret bekæmpelse af
rottepopulationen i det langt de fleste skud udløser egentlige rottedrab.
Projektet skal køre og vedligeholdes fremadrettet, og kommunen uddanner
medarbejdere med autorisation til at håndtere rottespærrer. Det skal desuden løbende
vurderes hvorvidt systemet skal udvides til f.eks. også at omfatte alle kommunens
plejecentre og private daginstitutioner med offentligt tilskud.

4

Tidsfrister for tilsynsbesøg efter anmeldelse jf. §4 i rottebekendtgørelsen senest 8 dage efter
modtaget anmeldelse, og ved forekomst i beboelser el. fødevarevirksomhed skal besøg aflægges
af rottebekæmper uden ugrundet ophold.
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Problemsteder og indsatsområder
Blandt specielle problemsteder er en række slidte og faldefærdige
beboelsesejendomme, specielt i landdistrikterne. På flere ejendomme er problemerne
afhjulpet med gentagene besøg, og i løbende dialog med ejer samt evt. den sociale
myndighed, og der er i omkring ti tilfælde meddelt egentligt påbud til ejer om udbedring
af bl.a. det private afløbssystem. Der har været flere runder med nedrivninger og
istandsættelser med finansiering gennem Statens nedrivningspulje - Puljen til
Landsbyfornyelse. Til og med december 2015 drejer dette sig om et antal (konservativt
beregnet) på omkring ti nedlagte problemejendomme med vedvarende rotteforekomst,
og nedrivningsordningen forventes i sin nuværende form at forsætte et stykke ind i
planperioden 2016-18.

Kloakbrud
Der er en del boligejendomme, især ældre og nedslidte huse i byerne, med kloakbrud
på den private del af afløbssystemet. Dette er bl.a. konstateret ved sunkne fliser i fortov
5
. Rottemyndigheden har de steder hvor udbedring ikke er blevet foretaget efter første
henvendelse(r) til grundejer, sendt forvarsel om påbud - og efterfølgende selve
påbuddet - til en række grundejere, hvorefter og kloak-stikledning er blevet udbedret af
kloakmester og fortovet retableret. Det drejer sig om omkring ti tilfælde i perioden 20132015.

Kloakrenovering (separatkloakering i vej)
Der er arbejdet med at opsamle data og erfaringer i forbindelse med øget antal
anmeldelser
ved
Forsyningen
A/S’
kloakarbejder
i
byerne,
herunder
kloaksepareringsprojekter som har forårsaget at kloakrotter er blevet til overfladerotter
efter flugt fra kloakken. Der er afholdt møder med deltagelse af kommunens
rottemyndighed og Frederikshavn Spildevand A/S i forbindelse med borgermøder forud
for kloakseparering i byområder. Der skal i 2016 og fremover arbejdes med en mere
målrettet fokus på risikoen for rotteforekomst – og løsninger for grundejeren – ved
borgermøderne forud for at kloakarbejdet i vejen igangsættes.

Fodring af vilde fugle, fuglebræt og udlæg af foder.
Der har været flere rotteforekomster omkring fuglefodringsbrætter på især plejehjem.
Kommunen har i en række tilfælde afhjulpet problemerne i samarbejde med
institutionens pedel. Grundlæggende gælder at fodring ikke må have større omfang
end at foderet dagligt bliver spist helt væk af fuglene. Man skal med andre ord undgå
overfodring, og foder og fuglefrø skal opbevares i lukkede beholdere.

De væsentligste erfaringer og løsningsmuligheder, opsamlet i forhold til særlige
problemområder i den første planperiode 2013-2015, er så vidt muligt forsøgt
indarbejdet – og videreført i bearbejdet tilstand - i den nye version rottehandlingsplan
2016-2018.
5

Privat grund defineres som indtil skelbrønd eller første lednings-grendeling som ofte ligger
(under fortovet) flere meter fra husfacaden.
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Indsats og mål, samt særlige indsatsområder 2016 - 2018
Målsætningen er en effektiv rottebekæmpelse, som skal udføres efter naturstyrelsens
retningslinjer om tilsynsbesøg efter anmeldelse plus mindst ét opfølgende besøg –
samtidig med kampagnebesøgene som er målrettet ejendomme med rotteforekomst.
Frederikshavn Kommune har desuden fastlagt nogle indsatsområder, dvs.
problemejendomme, som kræver en ekstra indsats. Indsatsområderne er bl.a. valgt på
baggrund af resultater og erfaringer fra den første periode med rottehandlingsplan.
Der skal i anden periode 2016-2018, samt fremadrettet, ved kampagner og efter
anmeldelser og miljøtilsyn, gøres en særlig indsats indenfor nedenstående emner:





ejendomme i landzone med spildkorn og åbne kornlagre og andre fødekilder med
nem adgang for rotter
husdyrbrug og minkfarme med hegn og beplantning muligheder for skjul mod
rovdyr
kloakker og stikledninger med brud, samt ikke afproppede rør-ender (døde rør
som potentielle rottereder)
forbruget af rottegift skal holdes nede – opmærksom på risikoen for resistens

Udover de særlige indsatsområder, er der en række emner - problemstillinger og
løsningsmodeller - som kommunen vil afklare og vurdere, samt udbygge fremadrettet:
-

-

-
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potentialet i - og muligheden for - at udbygge rottespærrer også i
privatejede institutioner med offentlige og kommunale tilskud
Udbygning af rottespærre til alle kommunens plejehjem o.a. ældreboliger
og offentlige institutioner hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt
undersøgelse af private stikledninger i forbindelse med kloakrenoveringer,
og potentialet at installere rottespærrer i private stikledninger
perioder med et forhøjet antal anmeldelser i byområder ved
kloakrenoveringsarbejder (separatkloakering) i vejen, skal kommunen i
samarbejde med Frederikshavn Forsyning lave forebyggende tiltag og
målrettet oplysning til berørte grundejere ved borgermøderne o.a.
opmærksomhed på mindre dyre- og hønsehold i byerne med risiko for
rotter ved uhensigtsmæssig indretning og opbevaring af foder, samt
overfodring
risikoen for rotter omkring fuglebræt, og udlæg af korn og frø til vilde fugle
på plejehjem o.a. offentlige institutioner
uddannelse af myndighedsperson og opjustering af IT-værktøj for bedre
overvågning og vejledning, herunder info på hjemmesiden frederikshavn.dk
afprøvning og vurdering af nye tekniske tiltag, herunder fælder uden gift –
f.eks. strømfælde eller lukket fælde med fortrængning af ilt vha. CO2, o.lign.
restlagre og ulovlige rottegiftmidler skal identificeres og bortskaffes i
samarbejde med lodsejere
udbygget dialog med private rottebekæmpelsesfirmaer omkring brugen af
gift og kemikalier i de private sikringsordninger

Succeskriterier
Ud fra de fremsatte målsætninger og indsatsområder er der fastsat nogle
succeskriterier. Det overordnede succeskriterie er effektiv rottebekæmpelse. Det er
derudover en målsætning at optimere ressourceforbruget og effektivisere
bekæmpelsen yderligere, samt at nedbringe giftforbruget. En effektiv bekæmpelse vil
alt andet lige reducere genkomst og således nedbringe antallet af tilsynsbesøg.
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Succeskriterierne er at nedbringe antal gentagne anmeldelser på
problemejendomme og landbrug,
at nedbringe antal anmeldelser i byområder med kloakseparering i vejen
Der skal være effektiv bekæmpelse efter første anmeldelse + opfølgning i
mindst 95 % af tilfældene, og der skal gennemføres et effektivt
oplysningsarbejde og forebyggende tiltag ved kloakrenoveringsprojekterne, for
berørte og omboende grundejere
Forbruget af rottegift skal nedbringes til et konstant lavt niveau, dvs. til et
niveau som maximalt svarer til forbruget i år med lavest rapporterede forbrug,
2014 og 2015
Fristoverskridelser efter anmeldelser skal konstant ligge under 5%
Rottespærrer skal vedligeholdes, og som minimum skal alle kommunens
institutioner med børn til ethvert givet tidspunkt være udstyret med
rottespærrer (med elektroniske dræberfælder) i kloakstikkene

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Kommunen har besluttet at der i overensstemmelse med rottebekendtgørelsen, at der
skal opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale
rottebekæmpelse. Gebyret opkræves som en andel af ejendomsværdien og er fastlagt
til 0,05 ‰ af ejendomsværdien. Gebyret går dels til kommunens rottebekæmpere og
dels til de øvrige udgifter, der er ved rottebekæmpelsesopgaven, herunder de ITsystemer, som benyttes til anmeldelse af rotteforekomster og registrering af
bekæmpelsesindsatsen.
Kommunen har siden 2009 benyttet GeoEnvirons Rottemodul til administration af
rottebekæmpelsen. Modulet har en webbaseret anmeldelsesordning, hvor borgerne
kan anmelde forekomster af rotter. Der er desuden et modul, som rottebekæmperne
kan benytte til at se anmeldelserne og registrere besøg på såvel anmeldelser som
kampagneejendomme. Endvidere kan modulet i GeoEnviron generere diverse udtræk
og statistikker, ligesom øvrige relevante oplysninger kan registreres, såsom indgåede
sikringsordninger, konstateret resistens m.v.
Kommunen har kontrakt med et privat firma, Rentokil, om at varetage
rottebekæmpelsen i kommunen, ligesom kommunen har egne medarbejdere ansatte i
Center for Park og Vej. Der er en fast geografisk fordeling mellem de enkelte
rottebekæmpere. Dog kan de enkelte bekæmpere hjælpe i de andre områder, når der
er behov herfor. Den overordnede administration af rottebekendtgørelsen varetages af
ansatte i Center for Teknik og Miljø.
Der er i perioden 2013-2015 anvendt omkring 0,5 årsværk (i alt for tre år) til
myndighedsadministration, hvilket planlægges også at være tilfældet i fremover 2016 2018.
Rottebekæmpelsen for så vidt angår rottespærrer med elektroniske fælder, varetages
af kommunens Park og Vej-afdeling, som uddanner egne ansatte til at varetage
opgaven. Nogle få medarbejdere har erhvervet autorisation til at varetage opgaven
med rottespærrer. Der budgetteres i 2016 med at uddanne endnu en medarbejder med
autorisation til at installere samt vedligeholde og evt. udbygge rottespærrerne, således
at kompetencen er udbredt til omkring fem medarbejdere.
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Ansøgning om indretning af sportscafé med spilleafdeling

Att. Teknik og miljø udvalg
Christian Kjær Aarup

Sæby den. 6/12-2015

Ansøgning af cafe med spille afdeling.

Stedet for denne cafe er Pindbordgade 19, 9300 Sæby
Stedet vil komme til at funger som et cafe sted med åbningstider fra kl. 10.00-24.00, hvor folk kan mødes
og spille billard – pool – dart – se forskellige sport arrangementer på stor skærm, spille lotto/tips, samt vil
der blive en afdeling på ca. 20-25 cm2 til spillemaskiner.
Her vil være mulighed for at købe kaffe-te-sodavand – øl-vin-chips-slik-is- sandwich – kage m.m.
Ydermere vil jeg satse på salg af få gaveartikler (kurve)
Hvorfor så lige dette sted:
Pga. hele konceptet er bygget op på, at forsøge at få de gående, cyklende og turister ind i butikken. Med
henblik på at de ældre kommer ind om formiddagen til et fælles spil og hygge, og de cyklende og turister
om eftermiddagen, samt de unge om aften.
Stedet skal gerne fange et vidt bredt publikum, og ydermere været et sted som trækker flere folk til
midtbyen. Konceptet vil aldrig kunne lade sig gøre, hvis det blev lagt uden for bybilledet.
Spillemyndighederne – salgschefen for elite gaming, har været og tilse stedet, og deres opfattelse er fuld
beundring af det og mener det er det ideelle sted, for de planer jeg har. Deres opfattelse er, at det ikke vil
komme til at skæmme bybilledet, men derimod været godt. Facaden vil ikke ændre den store karakter for
området.
Så for Deres side er stedet og jeg godkendt.
Jeg håber ikke at de ca. 25 cm2, vil være en hindring, for at jeg kan realiser min drøm for stedet.
Jeg har også tiltænkt at udlodde i det omfang, det kan lade sig gøre til foreninger i lokal området.
Ønsker i yderligere oplysninger eller fremvisning af lokalet-stedet, står jeg til rådighed.
Jeg ser med forhåbning frem til et positivt tilbagemelding fra jer.
Vedlægger kopi af tegning.

Med venlig hilsen
Kurth Larsen
Indehaver af Sæby budservice
Mobil nr. 6067 3849

Supplerende ansøgning om indretning af sportscafé med spilleafdeling
Center for Teknik og miljø udvalg
Att.: Byggesagsbehandler
Christian Kjær Aarup

Sæby den. 19/12-2015

Ansøgning om tilladelse til Sports Cafe med spilleafdeling.
Jeg anmoder hermed om tilladelse til at opføre en sportscafe med spilleafdeling på matr.nr. 121 c
Pindborggade 19, 9300 Sæby.
Konceptet som jeg har tiltænkt skal ses som en helhed, da det ikke er muligt at drive nogle af delene hvert
for sig, ej heller ligge den uden for byen.
Valget er faldet på dette sted, da jeg mener det vil hæve og understøtte niveauet, for området og de
omkring liggende butikker.
Jeg mener konceptet vil passe godt ind i bybillede, og det vil ikke komme til at gener nogen, idet det ligger
lidt tilbage trukket fra torvet.
Byen vil have godt af at få bragt en nytænkende butik til, så det ikke kun er handel med tøj og restauranter
borger og gæster vil møde når de besøger vores by. Men derimod også et sted hvor de kan mødes og hygge
sammen over evt. et spil og en kop kaffe.
Kigger man på bybillede i dag. Er der alt for mange butikker der ligger øde hen, og lige netop for dette
dejlige sted, vil det være en skam, hvis der ikke bliver spredt lys og glæde over den del af byen. Selve
område kan nemt blive en mørklægnings del til byen…. Eller blive udsat for det, der er værre, end det
koncept jeg har tiltænkt.
Alternativet kan være en mere kulørt butik ? (pornobutik) eller evt. opkøbt fra MC til ( klubhus) hvem ved
?.
Ydermere er det nødt til at ligge i centrum, da det gerne skal trække flere folk hertil, så vi kan højne
niveauet for byen og skabe et hyggested både for de svagt gående og cyklende. Det skal gerne være med til
at støtte op om butikkerne og blive et kendt sted også for turisterne. Vi vil jo gerne at de bliver lidt
længere.
Spillemyndighederne – salgschefen for elite Gaming, har været og tilse stedet, og deres opfattelse er fuld
beundring af det og mener det er det ideelle sted, for de planer jeg har. Deres opfattelse er, at det ikke vil
komme til at skæmme bybilledet, men derimod været godt. Facaden vil ikke ændre den store karakter for
området. Så for Deres side er stedet og jeg godkendt.
Handelstandsforeningen byder velkommen og ser meget positivt på konceptet, der er fuld støtte fra dem.
Se vedlagte mail.
Erhvervsarealet er på 339 m2, hvoraf de 100 m2 er baglokale. I alt vil butiksarealet blive på 239 m2 Der er
følgende 6 parkeringsplader til matriklen, og der kan yderligere laves 2 parkeringspladser ved at tage noget
af haven med hvis det bliver nødvendigt. Se vedlagt bilag nr. 1

Med venlig hilsen
Kurth Larsen

Udtalelse fra Sæby
Handelstandsforening
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9. Administrationsgrundlag vedr. spillehaller
Åben
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har siden april 2007 haft et administrationsgrundlag for
godkendelse af gevinstgivende spilleautomater. Efter flere år på bagen er der behov for
en politisk stillingtagen til administrationsgrundlaget på ny, da lovgivningen har ændret

Sagsnr:1532774
Forvaltning: CTM
Sbh: chaa
Besl. Komp: PMU

sig inden for området.
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 10. april 2007 følgende
administrationsgrundlag:
- at etablering af spillehaller skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i
gældende lokalplan.
- at etablering af spillehaller ikke tillades i centerområder med bevaringsinteresser i
Skagen og Sæby. Udvalget er indstillet på at nedlægge forbud herimod om
nødvendigt.
- at boligområder friholdes for spillehaller. Eventuel kiosk, minimarked eller lignende i
disse områder tillades ikke suppleret med spil (diskløsning).
- at beliggenhed af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende samt i områder med
sociale problemer ikke tillades.
Denne administrationspraksis har været indarbejdet i Kommuneplan 2009 og er
indarbejdet i Kommuneplan 2015 som del af rammebestemmelserne i de relevante
kommuneplanområder. Samtidig indarbejdes administrationsgrundlaget løbende i nye
lokalplaner.
Plan- og Miljøudvalget tilkendegav på mødet den 10. april 2007 at man principielt ikke
ønsker flere spillehaller i kommunen. Ansøgning om spillehaller skulle i hvert enkelt
tilfælde behandles i udvalget, herunder vurdering af spillehallens indvirkning på områdets
karakter, trafik- og parkeringsforhold mv. samt krav om ændret planlægning.
I daværende ”Lov om gevinstgivende spilleautomater” skulle kommunen komme med en
indstilling til, at Spillemyndigheden gav tilladelse til opstilling af spilleautomater i
kommunen.
”Lov om gevinstgivende spilleautomater” blev ophævet i 2012 og erstattet af ”Lov om
spil”. Dette har bl.a. medført, at Spillemyndigheden ikke længere hører Frederikshavn
Kommune, inden de giver tilladelse til opsætning af spilleautomater. Kommunen
orienteres dog om de tilladelser, der bliver givet.
Center for Teknik og Miljø har erfaret, at det er administrativt tungt i forhold til ansøger, at
alle sager om etablering af spilleautomater skal forelægges Plan- og Miljøudvalget, jf.
administrationsgrundlaget fra 2007. I stedet foreslår Center for Teknik og Miljø
administrationsgrundlaget tilpasses til nedenstående.
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Nyt administrationsgrundlag for etablering af spillehaller
-

Etablering af spillehaller tillades ikke i centerområder med bevaringsinteresser i
Skagen og Sæby.
Boligområder skal friholdes for spillehaller. Eventuel kiosk, minimarked eller lignende
tillades ikke suppleret med spil (diskløsning) i boligområder.
Beliggenheden af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende samt i områder med
sociale problemer tillades ikke.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen af en ansøgning om etablering af spillehaller
påser Center for Teknik og Miljø, at bygningsreglementet og eventuelle
lokalplanbestemmelser overholdes. I den sammenhæng vurderes tilmed tilkørsels- og
parkeringsforhold.
Det anbefales, at administrationsgrundlaget indarbejdes i kommuneplanens retningslinjer
som et selvstændigt punkt vedr. Spillehaller. Herved offentliggøres
administrationsgrundlaget, og Frederikshavn Kommune kan i sin sagsbehandling
henvise til retningslinjen som en service overfor ansøgere og borgere.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
1. Administrationsgrundlaget og tilkendegivelsen om, at der principielt ikke ønskes
flere spillehaller i kommunen, som besluttet på Plan- og Miljøudvalgets møde
den 10. april 2007, afløses af nyt administrationsgrundlag for foreslået.
2. Center for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at træffe afgørelser i
henhold til det nye administrationsgrundlag for etablering af spillehaller. Hvor den
eneste mulighed for at forhindre etablering af en spillehal, er at nedlægge forbud
efter planlovens § 14 og vedtage ny lokalplan, behandles sagen i Plan- og
Miljøudvalget.
3. Administrationsgrundlaget indarbejdes i Kommuneplan 2015 med retningslinjer
for spillehaller.
Beslutning
Indstillingen tiltrædes. Administrationsgrundlaget tilrettes sprogligt.
Bilag
Protokol fra PMU den 10. april 2007
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1. Forord

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY

Frederikshavn har potentiale – både for er-

For at tiltrække de nødvendige medarbejde-

hvervsmæssig vækst og for at vokse som by.

re og dermed udnytte vækstpotentialet er det
afgørende at kunne tilbyde attraktive og ind-

Det handler om at:
-U
 dnytte den positive erhvervsudvikling til
at skabe en positiv bosætning

Frederikshavn Kommune er den tredjestør-

bydende by- og boligmiljøer, der giver disse

ste kommune i Nordjylland med 60.500 ind-

mennesker mulighed for og lyst til at arbejde

muligt i forhold til at tilbyde de boliger, fa-

byggere og Frederikshavn by hører med sine

og bo i kommunen.

ciliteter og muligheder som matcher efterspørgslen fra nuværende og fremtidige

23.345 indbyggere til kategorien ”mellemstore
byer” i Danmark.

-U
 dvikle centralt beliggende arealer bedst

Derfor har Frederikshavn Kommune taget initiativ til at igangsætte en strategisk udvik-

borgere
- Skabe en attraktiv og levende bymidte, der
inviterer til ophold, besøg og beboelse

Indenfor flere af kommunens vækstspor: det

ling og omfattende fornyelse af Frederikshavn

maritime, energi, fødevarer og oplevelser og

midtby. En udvikling, der også skal fungere

vækst er der en positiv erhvervsudvikling og

som vækstlokomotiv for udvikling i hele kom-

Udviklingsoplægget bygger på et grundigt for-

med havneudvidelserne i Skagen og Frederiks-

munen.

arbejde, ledet af en politisk nedsat styregrup-

havn forventes det, at der bliver skabt op mod

pe. Byens borgere har været involveret, både

2.000 nye arbejdspladser. Samtidig viser kom-

Som et led heri ønsker Frederikshavn Kommu-

fysisk ved forskellige møder, forårsmesse, by-

munens demografiske udvikling, at antallet af

ne at en række af kommunens centralt belig-

vandring og via de sociale medier. Unge har

personer i den arbejdsaktive alder falder med

gende grunde, som enten bliver ryddet i takt

bidraget med ideer og input, og der er blevet

2.500. Samlet set skal 4.500 jobs udfyldes af

med, at den kommunale administration sam-

gennemført interviews med forskellige aktø-

mennesker med de rette kompetencer inden-

les på Rådhuset, eller som indeholder byg-

rer. Endvidere er der hentet inspiration fra an-

for få år.

ninger, der ikke længere anvendes til deres

dre byer og kommuner og den viden, samt de

oprindelige formål, nu bringes i spil i et byud-

analyser og planer, der findes i den kommu-

viklingsperspektiv.

nale administration, er blevet sat i spil.
Frederikshavn, 24. november 2015
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Byudviklingsområde
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2. Indhold
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Udviklingsoplægget skal udstikke rammerne
for de kommende års planlægning og udvikling af en central bydel i Frederikshavn –
med fokus på at skabe en samlet udvikling
af Frederikshavn midtby samt et afsæt for
udvikling af hele kommunen.

Oplægget sætter rammerne
i forhold til at:
• skabe sammenhæng mellem eksisterende
og nye udviklingsområder i midtbyen

• sikre adgang til og forbindelse mellem
rekreative arealer i midtbyen

• danne attraktive byggegrunde

• indtænke klimasikring

• tænke i strategisk placering af p-pladser

• gentænke den trafikale infrastruktur i

• udvikle nye attraktive og funktionelle byrum
• udnytte eksisterende byrum

midtbyen
• afsæt for at tiltrække investeringer i byudvikling

Freddy Fræk skulptur i Rådhusparken
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3. Værdier og principper

3.1 Værdier

Synlighed
Udvikling og forandringer skal kunne ses og

Værdier skal forstås, som det der skal ken-

opleves i bybilledet – og høres uden for by-

detegne arbejdet med at realisere udvik-

en. Etablering af midlertidige byrum og

lingsoplægget.

aktiviteter kan være med til at gøre forandringen synlig, og være med til at prøve af

Dialog og inddragelse

i mindre skala, mens vi venter på den sto-

Borgere og aktører i Frederikshavn skal kun-

re forandring.

ne bidrage til byudviklingen. Det kan både
være i forhold til at komme med ideer og i

”Må godt land”

forhold til at bidrage til realisering af aktivi-

Vi skal understøtte og værdsætte initiativ og

teter og initiativer.

virkelyst. Folk med gode ideer og mod på
at føre dem ud i livet skal mødes med posi-

Synergi og sammenhæng

tiv nysgerrighed og opbakning i forbindelse

Udvikling af midtbyen i Frederikshavn skal

med udvikling af midtbyen.

tænkes som en del af en større udvikling,
med henblik på at skabe muligheder for
mennesker og muligheder for vækst i Frederikshavn Kommune, og hænger således tæt
sammen med intentionerne i kommunens
udviklingsstrategi og boligpolitik.
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3.2 Principper
Principper skal forstås som det der bliver
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onelle anlæg, der giver mulighed for mange

5. Rekreative byrum bruges til klimasikring

og forskelligartede former for udendørsakti-

Ved at integrere klimasikringen med fx

viteter inden for samme område.

grønne tage, regnvandsbassin eller belægninger kan vi opnå arealer som kan benyt-

rammesættende for udvikling af området og
som også samarbejdspartnere vil blive stil-

3. Øst/Vest forbindelser

tes til andre ting, når ikke det regner. Det vil

let over for – i det omfang de sammen med

Øst/vest forbindelser skal binde byen sam-

kun være i situationer med ekstra ordinært

Frederikshavn Kommune bidrager til realise-

men på tværs, og skabe naturlige bevægel-

meget vand at der vil forekomme en kon-

ring af udviklingsoplægget.

sesmønstre for bløde trafikanter igennem

trolleret oversvømmelse.

midtbyen i stedet for udenom.
1. Plads til flere

Rekreative faciliteter og institutioner, der i

6. Øget synlighed gennem identitetsska-

Fortætning og højt byggeri giver mulighed

dag er placeret forskellige steder i byen, skal

bende arkitektur

for at samle flere forskellige funktioner eller

bindes sammen. Det kan gøres ved at for-

Arkitektur og designelementer i byrummet

et større antal boliger i midtbyen.

binde dem fysisk med veje og stier, men og-

skal skabe en rød tråd gennem udviklings-

Et varieret udbud af boliger i midtbyen skal

så ved at arbejde bevidst med, hvordan de

området, være i høj kvalitet og med refe-

gøre det muligt og attraktivt både for børne-

supplere hinanden.

rencer til byens historie og DNA.

familier og ældre at bo tæt på byens kvaliteter, muligheder og liv.

4. Fælles parkering
Midtbyen skal kunne håndtere parkerings-

2. Multifunktionel midtby

behovet i takt med at byen udvikles.

Liv skaber liv. Når der investeres i omdan-

Parkering i midtbyen skal samles på større

nelse eller etableres nye rekreative faciliteter

anlæg i stedet for spredte lommer.

og byrum skal de udformes som multifunkti-
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4. Byudvikling og Byomdannelse

Byudviklingsområde
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4. Byudvikling og Byomdannelse
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at flere bygninger og arealer har mistet sin

appellere til en mangfoldig brug af området

Udformningen af nye boligområder vil tage

Udviklingen af dette område skal naturlig-

oprindelige funktion, og derfor står overfor

som bo- og levested og invitere til øget op-

udgangspunkt i en analyse af det fremtidi-

vis ses i sammenhæng med udvikling af de

nye anvendelsesmuligheder.

hold, sociale fællesskaber og mulighed for

ge boligbehov i kommunen fra 2015 der vi-

fysisk aktivitet.

ser, at der primært vil være behov for flere

Byudviklingsområdet udgør ca. 70.000 m2.

omkringliggende områder.
Der efterspørges rekreative, børnevenli-

etageboliger og rækkehuse i Frederikshavn

Dialog med borgere og konkrete ændrin-

ge opholdssteder tæt på gågaden, som kan

I nogle dele af området, som f.eks. på Vær-

ger af områdets anvendelse har peget på en

supplere et besøg i gågaden for småbørns-

kergrunden og ved Ørnevejen Skole, er målet

ger i midtbyen skal matche behovet hos den

familier og turister.

at skabe et nyt byområde med nye typer af

fremtidige arbejdskraft, herunder særligt de

byplanen skal medvirke til at håndtere. Flere

boliger, uddannelsesinstitutioner eller andre

yngre familier, og medvirke til, at arbejds-

af udfordringerne giver samtidig nye mulig-

Der efterspørges en midtby med et forny-

byrelaterede funktioner. Andre steder, som

kraften finder det fordelagtigt og attraktivt

heder for udvikling af området.

et, ungdommeligt ”look”, der kan give byen

f.eks. i Rådhusparken, skal områdets hoved-

at bosætte sig i kommunen. Det er fort-

særpræg, byde på overraskelser og har kant.

anvendelse fastholdes, men indretningen

sat familier med børn der udgør den største

De væsentligste udfordringer i området er:

tænkes på ny, så parken bl.a. kan skabe let-

befolkningsgruppe i Frederikshavn by, men

Eksisterende trafikforbindelser er primært

Udfordringerne rummer en række potentia-

tere forbindelse imellem gågademiljøet, Fø-

antallet af seniorer stiger ligesom antallet af

orienteret langs syd og nord, og der er der-

ler og muligheder som skal udfoldes i ud-

tex og de fremtidige boligområder.

enlige med eller uden børn stiger.

for begrænset sammenhæng i øst/vest-

vikling af midtbyen:

række udfordringer, som realisering af midt-

by. Udbuddet og kvaliteten af nye boli-

Forandringer i udviklingsområdet skal gene-

lig retning. Der er derfor behov for at skabe
bedre forbindelse mellem bydele mod øst

Den fremtidige udformning og anvendelse

relt gøre det lettere og mere trygt for især de

og vest.

af udviklingsområdet skal samlet set under-

bløde trafikanter at bevæge sig på tværs af

støtte udviklingen af Frederikshavn by, tilfø-

byen imellem de omkringliggende uddan-

Lukning af skole og andre kommunale ar-

re området ny kvalitet og bidrage til mere liv

nelses-, sports- og kulturinstitutioner og

bejdspladser inden for området har medført,

og aktivitet i midtbyen. Forandringerne skal

aktiviteterne i området omkring gågaden.
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5. Rekreative og kulturelle kvaliteter

Svømmehal

Kunstmuseum
Bibliotek
Børnehave

Kultur/Det Musiske Hus
Bypark
Indkøb
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5. Rekreative og kulturelle kvaliteter

Områder er rigt på kultur- og fritidstilbud,

ge synes ikke der er noget at komme efter

som ligger koncentreret omkring Rådhusø-

i Rådhusparken. Der er dog fortsat ønske

en. Indenfor en afstand af 1 km og i umid-

om grønne rum i midtbyen.

delbar tilknytning til byudviklingsområdet

• Unge ønsker særligt at aktivitetsmulighe-

ligger en række rekreative og kulturelle fa-

derne samles, så det understøtter etable-

ciliteter – ligesom en stor del af byens ud-

ring af et miljø og naturligt mødested for

dannelsesinstitutioner.

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY

børn og unge i midtbyen
• Det musiske hus har ambitioner om fle-

Der er mange der kender og bruger kul-

re udendørs koncerter og aktiviteter og ef-

tur- og fritidstilbuddene og særligt folk der

terspørger faciliteter til dette.

er flyttet til byen er godt tilfredse med de
tilbud der findes i byen i dag. Dialog med

Der bør arbejdes for at øge aktiviteter og

borgere og nøgleaktører samt ændringer af

events i forbindelse med de rekreative an-

områdets anvendelse har dog peget på en

læg og tilbud i midtbyen. Det betragtes som

række udfordringer:

en fælles opgave for handelstandsforeningen, turistforeningen, forretningsdriven-

• Mange vil gerne bruge midtbyen til mere

de og kulturinstitutionerne at koordinere og

end handel, men der skal være noget at

samarbejde omkring etablering af aktivite-

komme efter.

ter og events i området. Optimering af de

• Faciliteter og aktiviteter rettet mod børn,

fysiske faciliteter og rammer eksempelvis i

unge og børnefamilier er særlig efter-

forhold til at kunne afholde udendørs kon-

spurgt.

certer og arrangementer skal ske i takt med

• Rådhusparken opleves i dag som ad-

at behovet viser sig.

skilt fra resten af byen/gågaden, og man-

11

6. Trafik og parkering
ersv
ej

Skel
vej

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY

Cas
p

Ve
ste
rga

Bo

NYTORV
Nytorv

ing

sV
ej

sve
j

rup

sve
j

Trafikmålinger viser, at der er en del biler

Solvænge

t

Gle

Danm
arks
gad

e

ard

ass

GAMMELTORV

Kli
tga

ste
rH

Gartn
ersti
en

rgm
e

de

Reb
slag
erst
ien

Met
te B

illes

Asylgade

både på Parallelvej og Rådhus Alle, men at

Vej

hastigheden generelt er lav. Rimmensgade
POLITI

Søgade

er en af de veje der bærer mest trafik i om-

Bü

low
sve
j

Falkevej

nte
ve
j

lC
loo
sV
ej

Hø
gev
ej

llelv
ej
Para

Ørneve
j

egade

BIBLIOTEK

Jern

bane

ger at gøre byen venligere og mere imøde-

gade

kommende for såvel gæster, som fastboende

PARK HOTEL

RÅDHUS

KIRKEPLADSEN

Fasa
nvej

RÅDHUSPLADSEN

R åd

huss
træ

og samtidig opretholde en trafikal tilgænge-

de

Fla

vej

ds
t

Ørne
vej

Ga
de

Be
rgs

DET MUSISKE HUS

Kirk

Th
.

FRED
SV

EJ

RÅDH
US AL
LE

ra
nd

BAR

I forhold til trafik er en af byens udfordrin-

SKIP
PERG

Skol

ADE

MASKINHALLEN HOTEL MARIEHØNEN
KUNSTMUSEUM

Fa
sa
nv
ej

Tern
e

rådet.

SVØMMEHAL

Gle

Ko
nsu

Teg
lgår
dsve
j

eg a

FR.HAVN
KIRKE

de

e

ns
ge
et
Ti

HOTEL
HERMAN BANG

lighed. Dvs. muligheden for at ankomme til

sg
ad
e

GHO
KRA

d
ga

EN
LM

byen i bil og parkere tæt ved butiksgaderne.

KRUDTTÅRN

HANDELSSKOLE

RÅDHUSØEN

LLE

ksgad
e

FØTEX

ØRNEVEJENS
SKOLE

skjo
ldsg

Dan
mar

ENSA

SØMANDSHJEM

To
rde
n

Paral
lelv
ej

RIM
M

e

ld
Vo

d
ga

Antallet af biler stiger og den enkelte bil

ad
e

bruges mere og efter alt at dømme fortsæt-

SCANDIC STENA LINE
HOTEL FREDERIKSHAVN

TORV
Kallsv
ej

ter denne udvikling. Flere biler øger behovet

TORV
vej

for parkering, og parkeringsanlæggene skal

DS
E
HA
VN
EP
LA

LODSTORVET

derfor udformes med omtanke, så de natur-

nd
erg
ad
e
Sø

ligt falder ind i bybilledet.

Niel
s

Mør
chs

kt

e

Vibe
vej

Midtpun

ad
eg
vn
Ha

Gade

e

ad

TORV

N

Toldb
od

gade

Rimme
nsgade

Am
alie

Em
ili

RIMMENSTORVET

dsg
Lo

RÅDHUS ALLE

evej

RIMMENSGADE

Sæ

byba

nest
ien

RADISSON SAS
JUTLANDIA HOTEL

Vink
el

Gr

øn
ne
ga

nd
e

rga

de
by
ba
ne
st
ie

be
rgsg

LLE

rutevalg for bilister med ærinde i området.
SIGNATUR:

rgre

the
vej
35

ad
e

TURISTHOTELLET

40

Sø

ad
e

He

Sk

ad
rsg
ye
Hø

Sæ

ade

RÅ
DH
US
A

Ma

n

se
g

Læsøg

Vej

de

Vis

an

nsve
j
Sydh
av

vej

Søst
er A
nnas

B oe
nsgad
e

TORV

Ø. Plad
sen

SKANDIATORV

Sk

Lokalveje skal fremadrettet være et attraktivt

VANDREHJEM

TORV

Kalkv
ærksve
j

an
se

de
m

ark
sg

ad
e

Bovinsgade

ga
de

e

12

e

erg
nd
Sø

ad

Fre
de
ns
ga
de

Færgeh
avnsvej

0
E45

100

200 m

6. Trafik og parkering
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Det er ambitionen, at Rimmesgade bliver

For at fremme en bevægelseskultur skal cy-

tryghed. Derfor samles parkering på større

midtbyens hovedfærdselsåre og derfor bør

kelstinettet være sammenhængende, indby-

p-anlæg der grænser op til de veje, der fører

Rimmensgade udvides fra Ørnevej til Rådhus

dende og have en høj standard og der skal

ind til det centrale byområde. Der er to helt

Allé. Dette giver plads til cykelstier i begge

være mulighed for cyklelparkering i midt-

centrale områder i den sammenhæng;

vejsider og etablering af en venstresvings-

byen.
1. Parkeringspladsen langs Parallelvej ven-

bane for bilister der kommer fra vest og skal

des om og udvides med flere skråpar-

fra Rimmensgade til Rådhus Allé.

Parkering i midtbyen

keringspladser. Adgang og udkørsel
ensrettes således, at adgang til parke-

Adgangen til midtbyen skal primært ske fra
Rimmensgade samt den sydlige del af Råd-

Parkering skal være medvirkende til at skabe

ringspladsen bliver via Parallelvej, mens

hus Alle.

trygge, velfungerende og inspirerende by-

udkørsel bliver via Rådhusalle

rum, som giver et bedre by- og handelsmilHvis Frederikshavn midtby skal blive til en

jø. I parkeringspolitikken er der lagt vægt på

venligere og mere imødekommende han-

tilgængelighed, attraktion og trafiksikkerhed

delsby, samt øge mulighederne for de blø-

– både for bilister og parkanter, men også

de trafikanters færdsel i byen, bør der, i den

for fodgængere, cyklister og brugere af den

centrale del af byen, etableres en gene-

kollektive trafik.

2. På sigt kan dele af Rådhuspladsen indrettes med parkeringspladser

rel hastighedsgrænse for bilister på 30 km/t.
Endvidere kan der etableres hævede flader

Kantstensparkering og små parkeringsan-

på byens nord-sydgående veje eksempel-

læg med få pladser skaber meget søgetrafik

vis for krydsning af Rådhus Alle fra Værker-

på midtbyens veje og har desuden en ne-

grunden.

gativ indflydelse på både trafiksikkerhed og
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7. Bykvarterer og udviklingsområder

Kennedyparken
Hørkær mose

Arena Nord

Gågade

Byudviklingsområde
Flade bakker

14

Havn

7. Bykvarterer og udviklingsområder

Det samlede udviklingsområde kan inddeles

at Sæbybanestien kobles til Rådhusparken

i 4 by kvarterer: Rådhusparken, Rådhusøen,

og fortsætter via ”Den grønne løber” mod

Værker kvarteret, og Ørnevejs kvarteret som

Plantagen. Forbindelserne mod syd/nord og

har hver har deres karakter og funktion i det

øst/vest skal også bidrage til at koble eksi-

nye bybillede. Hver især rummer de både

sterende rekreative anlæg i byen – eksem-

potentiale og udfordringer. Hvert bykvarter

pelvis ved at de tre byparker kobles som en

indeholder et eller flere udviklingsområder.

del af en rekreativ gå/løbe/cykelrute.

Et overordnet udviklingsgreb er at sammen-

En styrkelse af øst/vest forbindelsen og

koble bykvartererne med resten af byen.

byaksen skal også bidrage til at understøt-

Der etableres en forbindelse gennem Råd-

te nye investeringer i byudvikling i området

husparken med krydsning mod gågaden

og langs aksen. Det gælder både i forhold til

bl.a. ved Hangaardsvej og Rimmensgade

at realisere allerede eksisterende lokalpla-

og mod værkergrunden til Ørnevejskvarte-

ner, som eksempelvis FRE.BC.15.05.01 og ved

ret. Forbindelsen bliver en vigtig del af den

at sætte nye områder i spil til byudvikling,

byakse, der tænkes etableret fra de yderste

som eksempelvis Værkergrunden og Ørneve-

boligområder ved Østerdal/Vesteråsene gen-

jen skole og sportsplads.

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY

Rådhusøen

Ørnevejs
kvarteret

Værker Rådhus
kvarteret parken

nem rekreative områder som Hørkærmosen og Kenndyparken og til Paradiskajen på
havnen, og som skal binde byen sammen
mellem øst og vest. Forbindelse for bløde
trafikanter mod nord og syd kan styrkes ved
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7. Bykvarterer og udviklingsområder

Rådhuspladsen

Sportspladsen

Ørnevejen Skole
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Rådhusparken

Værkergrunden

7. Bykvarterer og udviklingsområder

7.1 Rådhusparken

• Udviklingsområde: Rådhusparken

Der skal skabes rum og mulighed for at par-

Parken bliver i fremtiden bindeledet mel-

ken kan benyttes hele året og af alle befolk-

Rådhusparken er midtbyens grønne rekrea-

lem områdets forskellige kvarterer. Derfor

ningsgrupper.

tive åndehul og ligger placeret vest for gå-

skal udvikling af Rådhusparken ses som ka-

gaden og byens detailhandel.

talysator i omdannelse af midtbyen og være

En omlægning af det eksisterende parke-

med til at booste den kommende udvikling

ringsareal vil øge antallet af parkeringsplad-

af alle de omkringliggende områder.

ser i området og skabe bedre forbindelse og

Parken er i dag udfordret af at den i dag ik-

adgangsforhold til Det musiske hus i forbin-

ke støder op til arealer som boliger eller butikker der dagligt benyttes af byens borgere.

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY

Parkens kommende centrale beliggenhed

delse af afholdelse af arrangementer.

gør den til trafikalt knudepunkt for bløde
Parken er således afskåret fra at der naturligt

trafikanter. Parkens stiforbindelser vil blive

er folk der benytter parken til enten ophold

et nøgleelement i udviklingen af hele om-

eller som passage.

rådet og den planlagte øst/vest forbindelse
vil skabe et naturligt flow af mennesker fra

Et område af parken er i dag udlagt til par-

gymnasiet og de kommende boligområder

kering, området benyttes primært af kunder

mod vest, der vil benytte parken som passa-

til byens detailhandel.

ge til og fra midtbyen.

Det Musiske Hus har serviceindgang ud til

Rådhusparken skal udvikles således at den

Parkeringspladsen syd for Byrådssalen, og

bliver et attraktivt tilbud for både byens

flere af de store lastbiler har problemer ved

borgere og turrister, der vil opleve parken

aflæsning og parkering i forbindelse med

som et rekreativt og naturligt mødested med

arrangementer i det musiske hus.

plads til udfoldelse, ophold og oplevelser.
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7. Bykvarterer og udviklingsområder

7.2 Rådhusøen

huspladsen i tilknytning til Rådhuset og Det
Musiske Hus.

Her findes kommunes rådhus som i 2010 blev
gennemgribende renoveret og i dag frem-

Parkeringen på Rådhuspladsen kan sikre til-

står som en moderne administrationsbygning.

gængelighed for borgere der benytter kommu-

Området domineres af den store Rådhusplads,

nens borgerservice og bibliotek. Ligeledes vil

samt mange offentlige og kulturelle institutio-

parkeringen på Rådhuspladsen servicere Det

ner herunder bibliotek, kunstmuseum, svøm-

musiske hus i forbindelse med større arrange-

mehal og det musiske hus. Det musiske hus

menter, hvor der vil være mulighed for taxap-

er regionalt spillested og et lokalt kultur- og

ladser og afsætning ved hovedindgangen.

musikhus under Arena Nord, og har årligt ca.
40.000 besøgende.

7.3 Værker kvarteret

Rådhusøen er i dag udfordret på at der ikke er

18

mulighed for parkering og tilkørsel til Rådhu-

Området har historisk set været brugt af by-

sets hovedindgang. Besøgende på rådhuset er

ens forsyningsvirksomheder, og det kende-

henvist til parkeringsarealet syd for byrådssa-

tegnedes ved at en stor del af området i dag

len. Især for handicappede er tilgængelighe-

består af nedslidte og utidssvarende byg-

den her en udfordring.

ninger.

• Udviklingsområde: Rådhuspladsen

Bygningerne benyttes i dag af kommunes

Der kan etableres parkering på dele af Råd-

administrative medarbejdere.

7. Bykvarterer og udviklingsområder

I kvarterets sydlige ende ligger Føtex, der er

For de bløde trafikanter og for tanken om at

cistiske stil som en af byens fornemmeste ar-

byens største dagligvarebutik. Butikken træk-

binde midtbyen sammen fra øst til vest kom-

kitekturperler. Bygningen er bevaringsværdig

ker derfor mange handlende til området,

mer grunden til at spille en særdeles vig-

og rummer et stort potentiale for at kunne

hvor langt størstedelen kommer kørende til i

tig rolle.

omdannes til enten boliger eller institution.

Der etableres en forbindelseslinje tværs over

• Udviklingsområde: Sportspladsen

• Udviklingsområde: Værkergrunden

grunden fra Ternevej og gymnasiet i vest til

I tilknytning til skolen ligger et 11.000m2 stort

Værkergrundens centrale beliggehed højt over

rådhusparken og midtbyen i øst. Dermed

område, der har fungeret som skolens sports-

Rådhusparken gør den til et særdeles attrak-

kommer Værkergrunden til at udgøre en af de

plads og parkering. Området vil blive udviklet

tivt bosætningsområde. Boliger på Værker-

væsentligste forbindelser for nye og eksiste-

helt eller delvist til boligbebyggelse i etager.

grunden vil få udsigt ud over byens tage og

rende boligområder vest for rådhusparken.

Med sine mange nye boliger vil hele området

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY

bil. Der er i dag parkering på taget af Føtex.

blive en forlængelse af de omkringliggen-

til kranerne ved havnen.

de boligområder, og derved skabe sammenGrundens godt 14.000 m2 udvikles derfor

7.4 Ørnevejs kvarteret

hæng mellem de eksisterende boligområder
og midtbyen.

med udgangspunkt i opførelse af etageejendomme til private boliger og offentligt for-

Kvarterets kendetegnes ved at være et attrak-

mål.

tivt boligområde med huse fra 1920erne og
frem til 1950erne. Kvarterets store varetegn er

Byggeriets fremtrædende placering vil gøre

den gamle Ørnevejen skole fra 1915.

det synligt fra store dele af midtbyen, og der
stilles derfor høje krav til byggeriets arkitek-

• Udviklingsområde: Ørnevejen skole

toniske udtryk.

Ørnevejen skole står i dag med sin nyklassi-
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I udviklingsområdet findes flere kommunale ejendomme der skal nedrives eller omdannes.
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9. Realisering og tidsplan

Nye muligheder i
Frederikshavn midtby

2
m
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9. Realisering og tidsplan

Tidsplan

Midlertidighed

Udvikling af Frederikshavn midtby vil stræk-

Der har i løbet af foråret 2015 været arbej-

Det kan fortsat være relevant at arbejde med

ke sig over flere år. Udviklingen vil bli-

det med forskellige midlertidige installatio-

midlertidige installationer i udvikling af

ve opdelt i forskellige delområder svarende

ner på nogle af udviklingsområderne. Dette

midtbyen, primært i de områder, hvor folk

til udviklingsområderne beskrevet ovenfor.

har dels været for at teste den fremtidi-

ikke er vant til at komme og hvor anvendel-

Tidsplanen for udvikling af de enkelte del-

ge anvendelse af området af, og dels for at

sen ønskes ændret fremover.

områder vil være afhængig af de planmæs-

skabe synlighed og tage hul på omdannel-

sige, finansielle og fysiske forudsætninger

sen, mens vi venter på de store forandringer

for realiseringen.

i midtbyen.

Den overordnede tidsplan vil se således ud:

En erfaring har været, at de midlertidige

Marts - aug. 2015: Borgerinvolvering og dia-

anlæg kan være gode til at dokumentere et

log med nøgleaktører

behov, men at de også kræver kontinuerlig

Aug.- dec. 2015: Udarbejdelse af oplæg til

drifts- og vedligeholdelsesressourcer.

udvikling i Frederikshavn midtby

En erfaring er også, at hvis formålet med

Dec. 2015 – marts 2016: Politisk behand-

midlertidighed er at få folk til at tage områ-

ling og afsæt for igangsættelse af udvikling i

der i brug de tidligere ikke har kunnet bru-

midtbyen

ge/været vant til at bruge – så skal fysiske

Forår 2016: Opstart 1.etape af midtbyudvik-

tiltag suppleres af aktiviteter/events, der kan

ling og udvikling af de første delområder

være med til at trække folk til.

OPLÆG FREDERIKSHAVN MIDTBY
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RÅDHUSPARKENS PLACERING I BYEN

NORDJYLLAND

PARKEN I DAG
Rådhusparken ligger i dag som en grøn oase på en meget central plads i midtbyen og dækker et areal på små 20.000m2.
Den anvendes dog meget lidt og er nærmest ikke synlig for
hverken gående eller bilister– den er i dag ikke et aktiv for livet
i byen. Den knap 2 hektar store park bærer præg af formalitet, hvilket resulterer i, at ingen føler sig inviterede til ophold,
pause, hygge, leg og fælleskab i disse eksisterende rammer.

FREDERIKSHAVN OG GRØNNE AREALER

PARKENS FREMTID
Forslagets hovedformål er at transformere et lidt ”træt” og
uinspirerende grønt parkområde til en nutidig bypark, der
med åbne arme indbyder alle byens borgere og gæster til
passage, ophold, hygge, leg, sport og en række andre fælles
aktiviteter, samt stille meditation. Hele året rundt, -forår,
sommer, efterår og vinter. Dag og aften. Hverdag og weekend. I al slags vejr.

Nærværende materialet beskriver indledningsvis hvorledes
vi som hold UHTP + LBB3 forstår og hvordan vi vil håndtere
opgaven: At synliggøre parken således, at der skabes større
transparens og, at man kan føle sig tryg i visionære nutidige
rammer.

RÅDHUSPARKEN I DAG
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EKSISTERENDE FORHOLD

SVØMMEHAL

BØRNEHAVE
KOMMUNE
GYMNASIUM

VÆRKERGRUNDEN

KENNEDYPARKEN

KUNSTMUSEUM
BIBLIOTEK

MIDTBY

DET MUSISKE HUS

FRITIDSKLUBBER

INDKØB

RÅDHUSPARKEN

STRUKTUR
BYENS STRUKTUR
BYENS STRUKTUR

BYENS
BYENS
STRUKTUR
STRUKTUR

DEN BYMÆSSIGE SAMMENHÆNG I DAG
Frederikshavn Gymnasium og Kennedyparken ligger i dag
afsondret fra området med Rådhusparken og dermed langt
fra Danmarksgade, Lodsgade og Havnegade-kvarteret med
caféliv. En af årsagerne til parkens manglende aktivitet af
studerende skyldes at en af gymnasieelevernes primære
ganglinier går skråt hen over Rådhuspladsen, ned gennem
Jernbanegade og hen over Kirkepladsen, eller ned gennem
Tordenskjoldsgade. Det er de primære kontakter til midtbyen
og Danmarksgade fra gymnasiet. Det vil sige, at de benytter

RÅDHUSPARKEN
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FUNKTIONER I BYEN
INSTITUTIONERINSTITUTIONER
GYMNASIUM, KOMMUNE,
GYMNASIUM,
MUSEUM..ETC..
KOMMUNE, MUSEUM..ETC..

INSTITUTIONER
INSTITUTIONER
GYMNASIUM,
GYMNASIUM,
KOMMUNE,
KOMMUNE,
MUSEUM..ETC..
MUSEUM..ETC..

de logiske forbindelser og ikke passerer gennem Rådhusparken og derfor naturligvis ikke bruger den.
UDFORDRINGER
Parkeringsbåndet langs Parallelvej udgør en både fysisk og
psykisk barriere mellem parken og midtbyen. De fleste gymnasieelevers færdsel mellem gymnasium og midtbyen med
dennes café- og musikliv, sker via Fasanvej, Rådhuspladsen,
Jernbanegade eller Tordenskjoldsgade.

OMRÅDER I BYEN

EKSISTERENDE FLOW FRA GYMNASIUM TIL MIDTBY

Det skyldes i høj grad endnu en barriere, nemlig ”Værkergrunden” mod vest, der med bygninger og stejlt terræn ned
mod Rådhus Allé umuliggør en mere direkte passage mod
midtbyen. Der er meget ringe, - eller ingen kontakt mellem
Det Musiske Hus og Rådhusparken. Der er tale om en slags
”ryg mod ryg-situation”.

den visionære park. Mod vest ligger ”Værkergrunden” højt
hævet og med et miks af bygninger og pavilloner. Mod nord
har vi den næsten lukkede 2 etager høje bagside af Det Musiske Hus,- med rådhusets 3-etages gavl, der titter frem.

FORBIND MIDTBY
FORBIND
OG GYMNASIE/KENNEDYPARK
MIDTBY OG GYMNASIE/KENNEDYPARK

FORBIND
FORBIND
MIDTBY
MIDTBY
OG GYMNASIE/KENNEDYPARK
OG GYMNASIE/KENNEDYPARK

+ eksist. flow + eksist. flow

+ eksist.
+ eksist.
flow flow

RÅDHUSPARKENS SKALA
Der er ingen harmoni naboområderne imellem, eller når man
ser på dem som de byrumsmæssige rammer for drømmen om

EKSISTERENDE FORHOLD
RÅDHUSPARKEN

Rådhusparkens omrids.

RÅDHUSPARKEN
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STI -OG PLADSSYSTEM

Få pladsdannelser i nuværende
park. Naturligt flow begrænset

DECEMBER 2015

GRØNNE STRUKTURER

Beplantning samt parkering skaber barrierer for flow på tværs
af grunden

FORBINDELSER

Stisystem primært nord/sydgående, og rettet mod parkering. Forbindelser går uden om
parken

FLOW & ELEFANTSTIER

Der er dannet elefantstier til/fra
parkens sydøstlige

BEPLANTNINGSTYPER

Eg, lind, pil, kastanje, ask, platan, røn

IDÉSKITSE
Den indledende ideskitses hovedidé er at skabe flow på
tværs af parken. Dette gøres ved at det nuværende parkeringsbånd langs Parallelvej drejes 90 grader, og brydes op
i mindre sammenhængende enheder, så parkeringen vil
spænde ud mellem Parallelvej og Rådhus Allé. Således er
der mulighed for at sive igennem mellem de tre afgrænsede
delområder. Endvidere med forbindelse til det eksisterende
lille P-areal umiddelbart syd for rådhuset. I zonen syd for
Det Musiske Hus kan en del af parkeringsarealet etableres
på en måde, der gør det muligt på bestemte tidspunkter at
anvende en del af arealet til udendørs koncerter og lignende
i tilknytning til ”gårdhaven” syd for Det Musiske Hus.
En legeplads for alle har høj prioritet i projektet. Legepladsbegrebet nytænkes og eventuelt med særligt designede
elementer som indgår naturligt i pladsdannelsen.
Langs den vestlige side af Parallelvej kan fortovet udvides
som en slags rygrad for aktiviteterne i Rådhusparken. Det kan
eventuelt være som en fortsættelse af Den grønne løber, der
vil føre fra Plantagen til Kirkepladsen.
BYUDVIKLINGEN PÅ SIGT
Vest for parken, er det tanken at Værkergrunden omdannes
fra at være et lukket bykvarter, indrammet af hegn til at få en
vigtig rolle som et centralt og attraktivt beliggende by-boligområde.
Dette vil skabe mulighed for etablering af en attraktiv stiforbindelse hen over Værkergrunden med en ”fodgængervenlig” krydsning af Rådhus Allé, videre hen gennem Rådhusparken, som vil blive rammen for en række nye aktiviteter, til
en ”fodgænger-venlig” krydsning af Parallelvej og videre ad
stien med apoteket, frem til Danmarksgade og den centrale
del af gågadenettet.
Desuden er der behov for at opgradere de små omkringliggende veje som gerne må være langt mere imødekommende
og naturlige føringsvej til butikker, caféer og restauranter.
Føringsveje for både studerende og beboere i området – nuværende og fremtidige beboere.

RÅDHUSPARKEN
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VANDPJASK

LEG / LYD
SANSNING

PARKOUR

PARKENS INVENTAR

LEGEOMRÅDE

FOR DE STØRRE

BOLDSPIL

MATERIALE FRA WORKSHOP

BASKET
FLOORBALL

SKØJTELØB

OMRÅDE TIL AKTIVITETER

WORKOUT

OMRÅDE OG STIFORLØB

LEGEOMRÅDE

TIL DE MINDSTE

SKATEOMRÅDE

LANDSKAB
BMX / LØBEHJUL / SKATEBOARD

WORKSHOP
GRUNDVILKÅR
Frederikshavn Kommune har afhold flere workshops og borgerinddragelsesprocesser angående udviklingen af Frederikshavn midtby og Rådhusparken. Her har det været muligt at
komme med inputs og ønsker til hvorledes byens rum og funktioner i fremtiden skal udformes. Dette har dannet grundlag
for programmeringen af parken, og givet en række grundvilkår
for parkens fremtidige disponering.
Overordnet set ønskes en park der indbyder til ophold og leg,
og forbinder byen øst/vest. En park der kan danne ramme om
mange forskellige funktioner og tiltrække brugere i alle aldre.
Ligeledes skal parken være tryg at færdes i samtidig med at
det skal være muligt at finde kroge hvor man kan sidde i fred.

RÅDHUSPARKEN
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Dette har givet følgende grundvilkår:
PLADS TIL ALLE
RUM I RUM

IDENTITET

“SERVICEKRAN”
WC/KIOSK

GRØNNE PLETTER

NATUR OG FORLØB
ÅNDEHULLER

FORBINDELSE TIL VÆRKERGRUNDEN
FORBINDELSE TIL GÅGADE
LYS
SKØJTEBANE/VANDPJASK
LEGEPLADS
SKATEROMRÅDE
GRØNNE PLETTER
FREDDY FRÆK
PARKERING

GRUNDVILKÅR, FUNKTIONER OG BRUGERE

VISUALISERING - EN VINTERDAG

PARKEN SET FRA SYD

RÅDHUSPARKEN
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KONCEPT
RÅDHUSPARKENS FREMTIDIGE STRUKTUR
En opdeling af parken i tre overordnede områder, der
spænder ud mellem øst og vest indeholdende:
• P-arealerne mod nord
• Mange aktivitetsmuligheder mod syd
• Et område til ”fri leg” mellem disse to arealer.
• Centralt legeområde for alle aldre
• Disponibelt areal til varierende funktioner
• Toiletfaciliteter
• Skaterområde
• Bold-zone

AKTIVITETSFORDELING

OMKRANSENDE STRUKTURER

RÅDHUSPARKEN
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FORBINDELSESPUNKTER

GANGLINJER

PARKERINGSFLADE

FORBINDELSESFLADE

Rådhus

SITUATIONSPLAN

En umiddelbar og hurtig ”starthjælp” vil være etablering af
en trappe/rampe fra ”Værkergrunden”, der med en sikker krydsning af Rådhus Allé vil koble en fremtidig sti over
”Værkergrunden” sammen med en hovedsti vest-øst tværs
over Rådhusparken,- frem til midtbyen gader med handel og
café-liv. Som ved stikrydsningen af Rådhus Allé, skal der også
ved krydsningen af Parallelvej etableres en sikker krydsning.
Opgradering af fortovet langs Parallelvej skal ses som en
del af ”Den grønne løber”, og skal ses som en rygrad for de
forskellige aktivitetsområder i parken.
3 DELING som fra de allerførste diskussioner om den fremtidige Rådhuspark, holder skitseforslaget fast i en deling af
parken i tre overordnede områder, der spænder ud mellem
øst og vest:

• Centralt legeområde for småbørn, svarende til det midlertidigt etablerede (dagplejemødre m.fl.), som glider over i
legearealer for lidt større børn, teenagere og voksne, incl.
parkour. I dette legeareal fletter robuste workout-redskaber
for både børn og voksne sig ind.
•Nærmest Parallelvej indrettes et større disponibelt område
til ”vandpjaske-leg”,- med vandstråler, vanddampe / dyser
m.m. i større eller mindre dele af området. I vintersæsonen
kan arealet omdannes til skøjteareal, juletræ og om sommeren til danseplatformen og Pentanquespillet.

Serviceareal til Det Musiske
Hus

Det Musiske Hus

llé

3 Handicap-P-plads
(Minibusser)

Stiforbindelse
til Rådhuset

Forbindelse til Gymnasium
+ Værkergrunden
Trappe + rampe

Tor
de
nsk
jol
dsg
ad
e

Det Musiske Hus Plads
til friluftskoncerter
1.320 m2

103 P-pladser
3.750m2

Mulig udvidelse af areal
til arrangementer
Genvej
Genvej

“Servicekran”

•Centralt placeret minibygning med toiletfaciliteter, kaffe- og
kakao-automat m.m.

VAND OG BEPLANTNING
• Der skal generelt tænkes i LAR, (lokal afledning af regnvand) bl.a. i kantarealer.
•Ny beplantning, - f.eks. træer, der er velegnede i våde områder. Som samtidig har en rensende effekt i forhold til mulig
forurening.

Snit B-B

j

•Tæt herpå reserveres plads til byens juletræ…
•Mod syd-øst,- som nabo til Freddy Fræk - etableres et
større skater-område. For børn og unge og folk i næsten alle
aldre.
• Crocket, ”crolf”, Floorball og Basketball i indrammede zoner

Fri leg
3.900m2 eks. areal til LAR

Parkour

LAR
500m2

Workout
175m2

Leg for
små børn
270m2

Leg for
større børn
360m2

Græs/siv/pil
LAR

elve

VIGTIGSTE TILTAG er en 90 graders drejning af det store
P-areal, så det i form af mindre enheder kommer til at ligge
øst-vest-vendt, umiddelbart syd for Det Musiske Hus. Som
”perler på en snor”, - adskilte af smalle grønne kiler. Det fjerner den nuværende parkerings- barriere mellem Rådhusparken og midtbyen. Pladserne foreslås indrette brugervenligt,
med skråparkering og ensretning gennem P-områderne fra
Parallelvej til Rådhus Allé. Med mulighed for genveje mellem
nogle af arealerne, så man ikke skal køre hele systemet igennem, når man forlader P-området.

36 P-pladser ved renovering af
eksisterende
parkeringsareal

Vandpjask
Lyd og lys

1.630m2

Para
ll

STRATEGIEN for at ”sy” Rådhusparken sammen med de
forskelligartede bykanter/kulisser - hvor alt i Rådhusparken
skal vendes op og ned - kræver omhyggelig planlægning og
timing.

afvente etablering af stiarealer til man ser, hvordan man
færdes i området,- de trampede ”elefantstier”

Rådhus
A

RÅDHUSPARKENS OMGIVELSER
I den fremtidige park bindes byens punkter sammen af et
forløb der griber fat i omgivelsernes yderpunkter og fletter
sig ind mellem delvis eksisterende beplantning, kommende
aktivitetszoner, landskaber til leg og flader til afslapning.
Med ankomst fra Værkergrunden, der er højt hævet over
Rådhusparken, kan man betragte hvordan forløbet bugter
sig tværs gennem parken og når ud til den omgivende by.
Her rækker forløbet ud mod de eksisterende elementer som
Freddy-Fræk skulpturen mod syd, og det endnu ubebyggede
flet mod øst, og inviterer beboere fra de bynære omgivelser
ind i parken for at give liv og aktivitet.

Rådhuspladsen

Siddepodie

Bane til skøjter, juletræ
dans og markedsplads
925m2
Snit B-B

Boldzone
540m2

Snit A-A

Byggefelt
Biograf

“Servicekran”

Græs/siv/pil
LAR

1.300m2

“Servicekran”

Høje græsser/siv/pil
Klippet græs

Snit A-A

Skater
1.150m2

Hangaard

svej

Freddy Fræk
Skulptur

Øst/Vest forbindelse
Sydlige del af “Den Grønne Løber”

Forbindelse til
Danmarksgade

Græs/siv/pil
LAR

Rimmensgade

Rimm

ensga

de

Fast belægning med udvalgte zoner til granulatbelægning og faldunderlag
Fast belægning

• P-arealerne mod nord
• De mange aktivitetsmuligheder mod syd og
• Et område til ”fri leg” mellem disse to arealer. Her kan man

RÅDHUSPARKEN
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Flisebelægning

SITUATIONSPLAN 1:1500

LANDSKAB

RÅDHUSPARKEN
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LANDSKABSSNIT
BB

AA

Rådhus Allé

Sti

Sti

Boldspil

Sti

Skateområde

LARområde

Parallelvej

SNIT AA 1:500

Rådhus Allé

LARområde

Sti

Sti

Legeområde

Sti

Skøjteområde

Sti

Parallelvej

SNIT BB 1:500

RÅDHUSPARKEN
24

DECEMBER 2015

VISUALISERING - EN SOMMERDAG

PARKEN SET FRA VEST - VED RÅDHUS ALLÉ

RÅDHUSPARKEN
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MATERIALER

MATERIALER OG BEPLANTNING
Lys, lyde og farver – understøtter og forstærker oplevelsen
af landskabes linjer og former. Lyden af, at bevæge sig fra en
stenbelægning henover en grus belægning og videre ud på et
klippet græsareal. Årstidernes skiftende farvekompositioner
– Lys og skygge. Alle elementer skal opleves sammen og hver
for sig.

RÅDHUSPARKEN
28
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Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 9.december 2015 at genoptage
nærværende punkt, og at arrangere et temamøde for byrådet. Den 13.januar 2016
afholdtes et temamøde for byrådet.

Økonomiudvalget besluttede 12.december 2014 at igangsætte strategisk
byudvikling af Frederikshavn Midtby og overdrage etablering af styring og
organisering af Plan og Miljøudvalget.

I marts 2014 blev der etableret en styregruppe med deltagelse af politiske
repræsentanter fra Økonomiudvalget, Plan og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg,
med formanden for Plan og miljøudvalget som formand.

Styregruppen har siden hen, sammen med en administrativ ressourcegruppe og
projektgruppe, arbejdet med udvikling af området. Anbefalingerne til udvikling af
området er nu samlet i ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby”, som er
vedlagt som bilag.

Styregruppen ønsker nu, at overdrage den videre proces med udvikling af en
række delområder til de politiske udvalg.

Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby

Udviklingsoplægget bygger på et grundigt forarbejde ledet af styregruppen.
Byens borgere har været involveret, både fysisk ved forskellige møder,
forårsmesse, byvandring og via de sociale medier. Unge har bidraget med ideer
og input, og der er gennemført interviews med forskellige aktører. Endvidere er
der hentet inspiration fra andre byer og kommuner og den viden, samt de
analyser og planer, der findes i den kommunale administration er blevet sat i spil.

Oplægget har taget udgangspunkt i grundpræmisserne om at:
-

-

udnytte den positive erhvervsudvikling til at skabe en positiv bosætning
udvikle centralt beliggende arealer bedst muligt i forhold til at tilbyde de
boliger, faciliteter og muligheder, som matcher efterspørgslen fra
nuværende og fremtidige borgere
skabe en attraktiv og levende bymidte, der inviterer til ophold, besøg og
beboelse

Udviklingsoplægget deler området op i 4 bykvarterer og 4 udviklingsområder:

-

Rådhusparken (Udviklingsområde: Rådhusparken)
Ørnevejskvarteret (Udviklingsområde: Ørnevejen skole og
sportsplads)
Værkerkvarteret (Udviklingsområdet: Værkergrunden)
Rådhusøen (Udviklingsområde: Rådhuspladsen)

På de 3 af områderne forefindes der nu mulighed for at igangsætte en konkret
udvikling:

-

Rådhusparken
Ved budgetforhandlingerne blev der afsat 1,5 mio. kr. til byudvikling i
Frederikshavn by. Rådhusparkens centrale placering gør den til et
bindeled mellem områdets kvarterer, og ses som katalysator i
omdannelse af midtbyen og de omkringliggende områder. Det ønskes
derfor at igangsætte en omdannelse af Rådhusparken til et rekreativt
og naturligt mødested med plads til udfoldelse, ophold og oplevelser.

-

Ørnevejen skole og sportsplads
Ørnevejen skole har stået tom siden 2011, og der har været flere
forskellige anvendelsesmuligheder i spil. Den bevaringsværdige
bygning og sportspladsen ligger centralt placeret, og rummer et stort
potentiale for byudvikling og bosætning. Der ønskes nu igangsat en
udvikling af området med henblik på at anvende skolen samt det
omkringliggende areal til boligbyggeri.

-

Værkergrunden
De administrative arbejdspladser, der tidligere har haft til huse i
bygninger på Værkergrunden, er pt. i gang med at blive flyttet og
ejendommene vil således være ryddet i starten af 2016.
Værkergrundens centrale beliggenhed højt over Rådhusparkens tage
gør den til et særdeles attraktivt bosætningsområde. Byggeriets
fremtrædende placering vil gøre det synligt for store dele af midtbyen,
og der lægges derfor op til at grunden anvendes til et projekt med stor
bymæssig- og arkitektonisk værdi. Som et første led ønskes
ejendommene på Værkergrunden nedrevet. Med udgangspunkt i
Økonomiudvalgets beslutning 30. september om at bygninger på
Værkergrunden kan indgå i nedrivningspuljen, vil der primo 2016 blive
forelagt konkret plan for og tilbud på nedrivningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at styregruppens anbefalinger tiltrædes herunder
at:

-

”Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby” tages til efterretning, og
videresendes til Plan og Miljøudvalget for videre planlægning

- Udvikling på de tre beskrevne delområder igangsættes herunder at:
1. Omdannelse af Rådhusparken tiltrædes og sendes videre til Plan og
miljøudvalget med henblik på at igangsætte en planlægning med
udgangspunkt i den vedlagte situationsplan.
2. Anvendelse af Ørnevejen skole og sportsplads tiltrædes med henblik
på at udarbejde et beslutningsgrundlag.
3. Anvendelse af Værkergrunden tiltrædes, og anvendelsen udmøntes
først når der foreligger et forslag med høj bykvalitetsmæssig- og
arkitektonisk værdi.

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 20-01-2016

Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen med bemærkning om, at rådhuspladsen
skal indtænkes i processen.
Ida Skov kan ikke tiltræde, da udvidelse af parkeringsarealet modarbejder intentionerne
om, at lave et rekreativt område.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilagsforside
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Udkast til forundersøgelsestilladelse – Læsø Havvindmøller
B2 Wind og Læsø Forsyning A/S har med ansøgningsmateriale af juli og august 2015 ansøgt
om tilladelse til forundersøgelser for etablering af havmøller i et område ud for Læsø Havn.
Ansøgningsmaterialet supplerer den oprindelige ansøgning fra Læsø Kommune af 17. juli
2012.
Projektet omfatter etablering af 4-7 havvindmøller (4-7 MW) i én Nord/Vest gående række
startende ca. 4 km ud for Læsø Havn. Møllerne vil have en maksimal højde på 180 m og blive
placeret i en afstand på 4,3-8,5 km fra kysten. Der er i ansøgningsmaterialet skitseret to forslag til placeringen af møllerne – et hovedforslag, hvor møllernes placeres i den sydlige del af
indsejlingskilen til Læsø Havn og et alternativ, hvor møllerne placeres i den nordlige del (se
figur 1).

Figur 1: Kort visende forundersøgelsesområde (fuldt optrukne linje) og to alternative mølleplaceringer
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For begge de foreslåede alternativer tænkes ilandføring af strømkabel at skulle ske til den eksisterende hovedtransformatorstation ”Vanggård”.
Projektet er nærmere beskrevet i ”Uddybende rapport, 28 MW havmøller nordvest for Læsø”,
som kan findes på Energistyrelsen hjemmeside ww.ens.dk.
Energistyrelsens afgørelse
Energistyrelsen giver hermed tilladelse til at gennemføre forundersøgelser med henblik på at
opstille ovennævnte vindmøller ud for Vesterø Havn. Tilladelsen er givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 (VE-loven) § 22 og 23, stk. 4. Vurderingen er foretaget på baggrund af den fremsendte ansøgning og svar fra centrale myndigheder, der har været hørt om projektet. Tilladelsen er gældende for 1 år i perioden 1. marts 2016 til 28. februar
2017.
Forundersøgelserne skal gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1476 af 13.
december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet, bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkningerne
på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet (VVMbekendtgørelsen) og i overensstemmelse med indholdet af denne tilladelse.
Undersøgelser kan udføres i området, der er defineret nedenfor. Tilladelsen til forundersøgelserne udløber den 28. februar 2017, hvilket er sidste dato for indsendelse af forundersøgelsesrapporten til Energistyrelsen. Fristen kan kun afviges efter godkendelse af Energistyrelsen.
NATURA 2000-konsekvensvurdering m.v.
Der er i forbindelse med ansøgning om forundersøgelser udarbejdet en NATURA 2000konsekvensvurdering af de planlagte forundersøgelser1. Konsekvensvurderingen kan findes på
Energistyrelsens hjemmeside.
Energistyrelsen har på den baggrund samtidig vurderet, at selve forundersøgelserne ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

1

”Konsekvensvurdering af forundersøgelser af Læsø Havmøller vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, MARCON, 8. august 2015.
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Forundersøgelsesområdet
Forundersøgelserne gennemføres i de to områder er vist på figur 1, og som er angivet med nedenstående koordinater:

ID
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1

ID

X (Easting)
Y (Northing)
UTM zone 32 ETR89
613250
611200
607600
607750
611500
613800
613250

6348750
6352174
6354320
6354823
6352587
6348900
6348750

X (Easting)
Y (Northing)
UTM zone 32 ETR89

R1
P1
R2
R3
R4
R5

613200
613250
613100
610137
610550
613650

6349800
6348750
6354918
6358474
6358772
6355052

R6

613800

6348900
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Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen er givet med nedenstående vilkår:
Indledende vilkår:
1. Tilladelsen er gældende for perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2017.
2. Indehaveren af tilladelsen skal udarbejde en VVM-redegørelse for projektet, og herunder
inddrage de forhold, der er nævnt i høringssvarene til tilladelsen. Høringssvarene fremgår
af bilag X.
3. Gennemførelsen af forundersøgelserne og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen skal ske i
overensstemmelse med BEK nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkningerne på
miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet (VVMbekendtgørelsen), i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.
4. I forbindelse med forundersøgelserne skal der i overensstemmelse med BEK nr. 1476 af
13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet redegøres for om projektet i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for nærliggende NATURA 2000-områder væsentligt. Det skal indgå hvorvidt bilag IV-arter, så som marsvin,
sæler og flagermus mv, kan blive forstyrret af projektet.
5. Forundersøgelserne og VVM-redegørelsen skal omfatte hele havvindmølleprojektet, dvs.
anlæg og foranstaltninger på havet såvel som på land.
I tilladelsen er der ikke taget endeligt stilling til antal møller, møllernes størrelse, møllernes fundamenter og deres placering. Det forudsættes derfor, at indehaveren af tilladelsen
fastlægger dette som led i forundersøgelserne.
For de enkelte projektparametre (eks. fundamentstype), hvor der ikke er taget endeligt stilling til metode, skal forundersøgelserne tage udgangspunkt i, at der i en fremtidig VVMredegørelse skal beskrives det ”værst tænkelige scenarium”. Det vil med andre ord sige, at
en gennemgående antagelse skal være, at man forventer, at der skal etableres den maksimale kapacitet, at møllerne har den maksimalt tænkelige højde, at fundamenterne etableres på den mest støjende måde (monopiles), etc. Det bemærkes, at det ”værst tænkelige
scenarium” kan være forskelligt i forhold til den enkelte miljøparameter, der vurderes på.
6. Indehaveren af tilladelsen skal udføre undersøgelserne på en forsvarlig måde, og således
at virksomhed, der udføres af rettighedshavere i henhold til undergrundsloven, fiskeriaktiviteter og anden næringsvirksomhed, ikke urimeligt vanskeliggøres.
Før forundersøgelserne kan igangsættes:
7. Indehaveren af tilladelsen skal tegne forsikring til dækning af de skader, som indehaveren
af tilladelsen – eller andre personer, på vegne af indehaveren af tilladelsen – forvolder i
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henhold til den i tilladelsen udøvede virksomhed. Dokumentation herfor forelægges Energistyrelsen, inden forundersøgelsestilladelsen udnyttes, dog senest 1. april 2016.
Indehaveren af tilladelsen skal udarbejde en plan, der redegør for de geofysiske og geotekniske undersøgelser (En survey-plan). Planen skal som et minimum indeholde en beskrivelse af den metode for de planlagte undersøgelser der forventes anvendt ved undersøgelserne og tidsplan for den/de perioder hvori undersøgelserne vil blive gennemført.
Planen skal fremsendes til og godkendes af Energistyrelsen inden forundersøgelserne kan
igangsættes. En plan skal sendes til Energistyrelsen senest d. 1. april 2016.
8. Indehaveren af tilladelsen skal fremsende en scoping rapport for de undersøgelser og vurderinger som man i forbindelse med det ansøgte projekt regner med at udarbejde i forbindelse med VVM-redegørelsen. Scoping rapporten skal tage udgangspunkt i de emner, der
er listet på bilag 2 til BEK nr. 68 af 26. januar 2012. Ligeledes skal undersøgelser, beregninger og vurderinger omkring undervandsstøj tage udgangspunkt i Energistyrelsens vejledning omkring undervandsstøj. Scoping rapporten skal sendes til Energistyrelsen senest
d. 1. maj 2016.
Når forundersøgelserne er i gang:
9. Indehaveren af tilladelsen skal så tidligt i forundersøgelsesprocessen som muligt fremsende en foreløbig NATURA 2000-konsekvensvurdering af det planlagte projekt til Energistyrelsen. Den foreløbige NATURA 2000-konsekvensvurdering skal indeholde en vurdering af mulige påvirkninger på internationale naturbeskyttelsesområder og visse arter i
forhold til etablerings-, drifts- og demonteringsfasen af forsøgsmøllerne jf. punkterne i bilag 1. i BEK nr. 1476 af 13. december 2010.
10. Hvis Energistyrelsen på baggrund af den fremsendte foreløbige NATURA 2000konsekvensvurdering træffer en afgørelse om, at der skal udarbejdes en fuld NATURA
2000-konsekvensvurdering, så skal VVM-redegørelsen indeholde en fuld NATURA
2000-konsekvensvurdering af de eventuelle påvirkninger som anlæg, drift og demontering
af havvindmøller kan få på de omgivende internationale beskyttelsesområder og visse beskyttede arter.
11. De geotekniske undersøgelser der udføres i forbindelse med forundersøgelserne skal foretages indenfor rammerne af det ansøgte forundersøgelsesområde inklusive kabelundersøgelsesområdet jf. de ovenfor oplyste koordinater. Desuden skal de geotekniske undersøgelser udføres indenfor de fastsatte tærskelværdier for mængden af undervandsstøj, der
fremgår i tilladelsens bilag 2 og 3.
12. De geotekniske undersøgelser der udføres i forbindelse med forundersøgelserne skal foretages således, at marine pattedyr har mulighed for at flygte, og sådan at de ikke presses
mod kysten.
13. Indehaveren af tilladelsen skal selv indhente tilladelser i henhold til anden lovgivning, såfremt at det er nødvendigt, f.eks. eventuel dispensation fra strandbeskyttelseslinjen mm.
14. Det påhviler desuden indehaveren af tilladelsen at koordinere færdsel og evt. farvandsafspærring med andre myndigheder.
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15. Indehaveren af tilladelsen skal tage kontakt til Søfartsstyrelsen med henblik på at aftale
indhold og omfang af de nærmere undersøgelser af vindmøllernes betydning for sejladsen
i området.
16. Det påhviler endvidere indehaveren af denne tilladelse at overholde Søfartsstyrelsens
standardvilkår i forbindelse med arbejde på søterritoriet. Vilkår fremgår i bilag 5 til denne
tilladelse.
17. Indehaveren af tilladelsen skal, jf. § 28 stk. 1, i Museumsloven, kontakte Kulturstyrelsen,
hvis der bliver gjort fund ved forundersøgelserne af beskyttede kulturlevn. (Kulturstyrelsen, Fortidsminder, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, telefon: 33 74 52
11.)
18. Indehaveren af denne tilladelse skal foretage visualiseringer af møllerne. Visualiseringen
skal foretages fra relevante punkter på land og med møllernes dags- og natafmærkning i
meget klart, klart og diset vejr. Møllerne skal visualiseres i relation til de eksisterende
møller.
19. I takt med, at forundersøgelserne udføres, og de pågældende resultater og data foreligger,
skal disse indsendes vederlagsfrit til Energistyrelsen. Energistyrelsen forbeholder sig ret
til at offentliggøre rådata, som er indsamlet ved forundersøgelserne.
20. Forundersøgelserne skal være afsluttede senest den 28. februar 2017 ved indsendelse af
forundersøgelsesrapporten, herunder VVM-redegørelsen, de supplerende undersøgelser og
en eventuel NATURA 2000-konsekvensvurdering til Energistyrelsen.
21. Når VVM-redegørelsen er indsendt til Energistyrelsen, så vil den blive myndighedsbehandlet og sendt i offentlig høring af Energistyrelsen.
Generelle vilkår
22. Energistyrelsens tilladelse fritager ikke indehaveren af tilladelsen for at varsle relevante
myndigheder, f.eks. Søfartsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen mm. om de konkrete undersøgelser på havet. Myndighederne skal desuden have mulighed for at få adgang til at
være til stede ved alle undersøgelser, der foretages i henhold til denne tilladelse. Alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold for disse repræsentanter skal afholdes af indehaveren af denne tilladelse.
23. Indehaveren af tilladelsen skal følge den til enhver tid gældende regulering, herunder EUregler. Denne tilladelse fritager ikke indehaveren af tilladelsen for at indhente eventuelle
tilladelser i henhold til anden lovgivning.
24. Tilladelsen medfører ikke indskrænkninger i statens højhedsret over søterritoriet eller statens eneret over den eksklusive økonomiske zone. Tilladelsen er således ikke til hinder
for, at der inden for det af tilladelsen omfattende område kan tillades andre end indehaveSide 6

ren af tilladelsen at gennemføre andre former for aktiviteter, end de i denne tilladelse omfattende.
25. Indehaveren af tilladelsen afholder alle omkostninger i forbindelse med forundersøgelserne.
26. Inden for området hvortil der efter ovenstående koordinater er givet en forundersøgelsestilladelse kan der gives tilladelse til at gennemføre andre former for aktiviteter.
27. Eventuel overdragelse af tilladelsen kan kun ske efter godkendelse fra Energistyrelsen. En
eventuel ny indehaver af tilladelsen skal overholde alle vilkår stillet i denne tilladelse.
28. Tilladelsen kan tilbagekaldes, såfremt nogen af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke opfyldes. Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger kan straffes med bøde, jf. VElovens § 72.
Etablering og drift af møllerne
29. Hvis indehaveren af denne tilladelse efter en godkendelse af forundersøgelsesrapporten
ønsker at etablere vindmøllerne, skal denne inden for 3 måneder herefter meddele dette til
Energistyrelsen. Herefter fastsættes en frist for fremsendelse af ansøgning om etableringstilladelse og tilladelse til at udnytte energi fra søterritoriet, som beskrevet i det følgende:


I henhold til § 25 i VE-loven kræver etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter
vand og vind med tilhørende ledningsanlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, forudgående tilladelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.
Ingen del af anlægsprojektet må iværksættes før en sådan tilladelse foreligger.



En eventuel ansøgning om tilladelse til etablering af havvindmøller skal vedlægges en
VVM-redegørelse inklusive en eventuel konsekvensvurdering, som Energistyrelsen vil
sende i offentlig høring. Resultatet af denne høring vil sammen med redegørelsen og
det fremlagte projekt ligge til grund for Energistyrelsens behandling af ansøgningen.



Energistyrelsen har med denne tilladelse til forundersøgelser ikke taget endelig stilling
til ansøgningens forslag til den konkrete udformning af projektet, herunder forslag til
udformning og placering af vindmøllerne, nettilslutninger og tidsplan. Resultatet af
VVM-høringen kan nødvendiggøre, at projektet helt eller delvist må ændres i forhold
til det ansøgte, eller at projektet ikke kan gennemføres.

Klageadgang
Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes
for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet
skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.
Venlig hilsen
XX
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Indledning
Ansøgers Baggrund for projektforslaget
Ansøger er Læsø Forsyning A/S, som ejes 100% af Læsø Kommune
I et Ø-samfund som Læsø, arbejdes der konstant efter at få nye aktiviteter i gang, som dels kan øge
interessen for bosætning og integration på Læsø, men som også kan give anledning til nogle nye
aktiviteter, industrier og anlæg med dertil hørende arbejdspladser. Det sker i takt med at de gamle
erhverv, som f.eks. fiskeriet går tilbage, dels på grund af den stigende forurening af havet og den
mindre forekomst af fisk og specielt jomfruhummer som er Læsøs kendetegn og dels på grund af kvoter
og andre restriktioner.
De seneste 6-10 år har beboerne på Læsø fået en stadig voksende interesse for vedvarende energi og
bæredygtige løsninger. Forsyningsselskabet har arbejdet på at understøtte miljørigtige og
energibesparende løsninger og der er eksempelvis installeret solcelleanlæg på en række kommunale
bygninger. Solenergi synes specielt oplagt for Læsø på grund af at øen har det større antal
solskinstimer i forhold til andre landsdele i Danmark. På Læsø er der ikke sket nogen etablering og
udbygning af vindkraft, siden en 185 kW vindmølle blev opført i 1988 og denne har desværre stået stille
i adskillige år.
Landskaberne på Læsø er ofte strandenge og klitlandskaber eller dyrkede marker omgivet af skov og
plantager. Det meste ligger i naturbeskyttede eller rekreative områder og der er ingen oplagte
områder for en væsentlig udbygning med landbaseret vindkraft. Dette er et medvirkende ”drive” for
ønsket om placering af havbaseret vindkraft – i fornuftigt omfang- nær Læsø´s kyst.
Vindressourcerne på havet nordvest for Læsø er betydeligt større i forhold til de fleste landmøller og et
kystnært projekt nær Læsø bør kunne aflaste udbygninger andre steder f.eks. ved den jyske østkyst
eller på landbaserede anlæg.
Færgedriften til og fra Læsø har betydelig interesse lokalt og er bindeled til mange arbejdspladser,
skoler, speciallæger og service mm for Læsøs borgere til fastlandet. Færgernes miljøpåvirkning ligger
mange på sinde og der er især tale om forstyrrelser af havbunden i de lavvandene områder under 10 m
dybde, der har medført reduceret hastighed og herunder reduceret oliforbrug, som miljømæssigt
medfører reduceret CO2 udslip. Færgeselskabet arbejder med nye og tidssvarende strategier og det
tanken at færgerne skal elektrificeres (dieselelektrisk+ batterier) og bl.a. sejle ved hjælp af el generet
fra vindmøller og anden elproduktion fra Læsøs industrier.
Siden 2009 er der konstateret en befolkningsmæssig og lokalpolitisk interesse i, at få et mindre antal
havmøller placeret nær kysten af Læsø. Energinet.dk fornyede Læsøs elforsyningskable fra fastlandet i
2013, således der i dag er et 60 KV kabel der, hvoraf der alene udnyttes ca. 20 KV. Der er således en
potentiel mulighed for at kablets overkapacitet kunne tranportere en anseelig mængde grøn el fra
Læsø. Kapaciteten kunne f.eks. anvendes til en havbaseret vindmøllepark på op til 28 MW, men kunne
også give mulighed for produktion af mere energi fra solceller og alternative energikilder. Læsø
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forsyning A/S herunder datterselskabet Læsø Elnet A/S ejer distributionsnettet på Læsø. Energinet.dk
har forsyningspligten til Læsø og ejer kablet til Læsø.
Læsø Elnet A/S har en naturlig interesse i forsyningssikkerhed overfor interessenter og brugere på Læsø
og må konstatere, at forsyningssikkerheden trues af den enkelte forbindelse til fastlandet der pt. er til
rådighed.
Et havmølleprojekt, flere solcelleanlæg og alternative energiformerkan bør give et økonomisk
incitament for Energinet.dk til at udvide kabelforbindelsen fra Læsø til fastlandet.
En havmøllepark på mindre end de forslåede 7x 4 MW møller er næppe rationel at anlægge eller drive
og da Læsø og lokalområdet næppe kan stå for ejerskab af mere end 1-2 af møllerne søger Læsø
Forsyning A/S at inddrage andre partnere og investorer i ejerskab af møllerne.
Nærværende rapport
Denne rapport er en uddybende rapport til Læsø Forsynings ansøgning om forundersøgelsestilladelse
og medtager oplysninger, som ønskes af Energistyrelsen, nævnt i Notatet: ”Vejledning i forbindelse
med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud
opdateret 9.4.2014”.
Læsø Forsyning A/S indsendte i juli 2012 ansøgning til Energistyrelsen om forundersøgelsestilladelse til i
et nærmere angivet område nord og vest for Vesterøhavn at undersøge mulighederne for opførelsen af
et antal havmøller. Siden er der arbejdet videre med at finde frem til de mest hensigtsmæssige
projektforslag og der er udført økonomivurderinger etc. I juni/juli 2015 er desuden på krav fra
Energistyrelsen igangsat og udført en konsekvensvurdering af påvirkningerne af forundersøgelserne på
de nærmest liggende naturbeskyttelsesområder. (Separat rapport).
Rapportmaterialet supplerer ansøgningen med udviklede, konkrete foretrukne projektforslag og
alternativer af placeringer af såvel vindmøller som forbindelseskabler til nettilslutningsstedet ved
eksisterende transformatorstation. I rapporten beskrives også også de særlige hensyn til miljø og
omgivelser, der skal indgå i i en projektgennemførelsesfase og den senere driftsfase og som skal
nærmere undersøges i en efterfølgende udarbejdelse af VVM undersøgelse.
Desuden beskrives i bilag 1 og 2 ansøgerens økonomiske og tekniske formåen i egenskab af at skulle
være ledende part i gennmførelsen af forundersøgelser og VVM.
Det er en målsætning for det i rapporten udpegede Hovedalternativ og alternativ hertil at disse forslag
er så realiserbare som muligt. Især hovedprojektforslaget er så optimalt placeret, at der ikke bør findes
anledninger til at ændre dette væsentligt igennem et VVM udarbejdelsesforløb. Herved skulle
kommende de i forvejen begrænsede påvirkninger af forundersøgelserne på
naturbeskyttelsesområderne kunne minimeres yderligere, ligesom omkostningerne til
forundersøgelser og VVM, idet der er tale om et temmeligt entydigt, veldefineret projektforslag i et
projektområde af meget begrænset udstrækning (Én møllerække placeret vinkelret på kysten med 4
store 7 MW vindmøller eller 7 stk 4 MW vindmøller).
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A. Beskrivelse af projektforslag og forundersøgelsesområdet
1. Størrelse på vindmølleprojektet
Størrelsen på havmølleprojektet vil især afhænge af overføringseevnen på det nye forsyningskabel til
Læsø, som blev etableret af Energinet i 2011. Efterfølgende gøres rede for de betragtninger, der er
gjort vedrørende fastlæggelsen af projektets størrelse.
Ansøgning indsendt til Energistyrelsen medio 2012 om forundersøgelser til havmølleprojekt efter opendoor princippet. Projektstørrelse var da 10-15 vindmøller i størrelse 2,5- 3,6 MW, idet man skønnede
at der skulle etableres et nyt kabel til fastlandet for at kunne overføre el i denne størrelsesorden.
Medio 2012 fastlægger staten områder for de kystnære havmølleprojekter, der skal udbydes i licitation
af staten (Energinet). Et projekt på Læsø er ikke medtaget- antageligt på grund af høje
nettilslutningsomkostninger ved et større projekt nord eller syd for Læsø.
Læsøs ansøgning er derfor fremsendt under ordningen ”åben dør” og reglerne herfor giver blandt
andet en elafregning svarer til den, som landmøller ville få.
Læsø Forsyning forespørger Energinet om maks. resterende overføringsevne i Læsø kablet i april 2013.
Svar fra teknisk side er at en total overføringsevne af nuværende Læsø-kabel ved opgradering fra 30 kV
til 60 kV er 25-30 MW i retning fra Læsø til Jylland (Lyngså- stationen).
Ved møde med Energinets netplanlægningsansvarlige i februar 2015 bekræftes ovennævnte. Det blev
desuden drøftet om der kunne udføres et Læsø-kabel mere i stedet for reserveanlæg i for af
dieselmotorer placeret på Læsø. Forudsætningen for et Læsø kabel mere blev oplyst at være styret af
behovet for overføring af effekt og energi – ikke kun reservehensyn i situationer med kabelbrud på det
nuværende Læsø kabel. Læsø Forsyning oplyste at planer om opførelse af meget store solcelleanlæg
kunne være aktuelle idet Læsø´s forbrugsmax ligger i sommerhalvåret og der er desuden større
solindfald på Læsø end på fastlandet, hvilket gør investeringerne mere rentable. Grænsen for et
yderligere kabel vil –som det oplystes være et behov på overførsel af 50 MW.
Projektovervejelserne ændres nu (medio 2013) til at omfatte et projekt med 4-7 store vindmøller, idet
det er vurderet at være mest rentabelt at bygge til den maksimalt mulige overføringsevne, og det
skønnes at Læsø Forsyning under alle omstændigheder, skal have partnere med til overtagelse af dele
af projektet og som hermed kan deltage i finansieren af projektet.
Læsø Forsynings´s eget engagement skønnes at kunne omfatte op til ca 30% af den samlede
projektstørrelse. Derudover vil 20% af projektets kapacitet skulle udbydes til lokale investorer. Disse
skønnes at skulle findes dels på Læsø og dels -ved udvidet udbud- også på fastlandssiden i Nordjylland.
Det lokale engagement vil således i alt at kunne blive op til ca 50% af projektets størrelse.
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2. Forundersøgelsesområde og Projektudformning
2.1 Baggrund.
I marts 2014 vurderede Læsø Forsyning en række alternative projektforslag ude fra foreløbig
miljøhensyn og hensyn til sejlads mm og udvalgte to forskellige placeringer for vindmøllerne til
nærmere undersøgelse samt som basis for ansøgningsmaterialet.
Det er vigtigt at holde omkostningerne for såvel en kommende forundersøgelse og miljøvurdering
(VVM) lavest mulige af hensyn til projektets rentablilitet. Det er derfor målet at det er et så realistisk
og gennemførligt hoved-projektforslag som muligt, der foreslås forundersøgt. Der bør desuden være
opstillet mindst et alternativt forslag til ansøgerens hovedforslag, så der foreligger et
sammenligningsgrundlag og der er flere løsningsmuligheder, såfremt miljøpåvirkningerne skulle vise sig
at blive vægtet anderledes af de respektive myndigheder end det umiddelbart er forudsat.
2.2 Forslag fra sept. 2013
Der blev i økonomirapporten foreslået og belyst to principielle projektforslag til en møllerække radialt
udfra kysten, enten langs det sydvestlige fredningsområde eller langs det nordvestlige
fredningsområde. Inderste mølle er ca 4 km fra kysten. Altså et vestligt og et østligt placeringsforslag i
forundersøgelsesområdet ”kilen” imellem de naturbeskyttede områder udfor Vesterø Havn.

2.3 Det ansøgte forundersøgelsesområde
Forundersøgelsesområdet er defineret i ansøgningen fra 2012 ved følgende koordinater.
I tabel 2.1 Området er skitseret på figur 2.1. Forundersøgelsesområdet er beliggende umiddelbart
udenfor de naturbeskyttede områder. I senere faser er det valgt at mølleplaceringerne er udenfor en
grænse 4-4,5 km fra kysten. hvorfor forundersøgelsesområdet godt kunne beskæres således at
området ligger min. ca 4 km fra kysten. I området fra kysten og 4-4,5 km ud vil der således ikke
placeres vindmøller, men kun blive lagt forbindelses søkabler til havvindmølleparken.

Tabel 2.1
Forundersøgelsesområdet
Hjørnepunkter
A Nord-Vest
B Syd-Vest
C Syd-Øst
D Nord-Øst

UTR 89 Koordinater Zone 32
East
606425
611711
615449
609715
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North
6353090
6350817
6353705
6361530

Figur 2.1: Forundersøgelsesområdet. I forundersøgelsesområdet er desuden markeret de to
alternative mølleplaceringsforslag og deres søkabelforbindelse til i landførings punkt T6. Det
mest vestligst placerede mølleforslag er Hovedalternativet i ansøgningen

3. Forundersøgelsesområdets geologi, bundforhold mm
3.1 Geologiske forhold
Læsøs tilblivelse og geologi er speciel og er meget velundersøgt videnskabeligt.
Forundersøgelsesområdet og de tilgrænsende farvande er baseret på den samme type tilblivelse og
undergrund. Grænsen går ude hvor læsø rende og de større vanddybder end 5-10 m begynder.
Læsø er et af de yngste landområder i Danmark . Området er opstået ved landhævninger efter den
sidste istid, som følge af at vægten fra et kilometer tykt islag (istrykket) er forsvundet ved
smeltningen. Landhævningerne foregår stadig med 2-3 mm om året. Der indgår således ikke
glaciale forhold (skuring fra isen) ved dannelsen af Læsø og de omgivende havarealer
I forundersøgelsesområdet, der er beliggende imellem de to rev Læsø´s nordvestlige rev og
Rønnerevet er havbunden bygget op af et meget tykt hårdt lerlag (mere end ca 180 m tykt) såkaldt
ældre Yoldia ler, der er dannet af marine aflejeringer (ishavsmuslinger mm). Oven på dette er der
et lag af noget blødere ler yngre Yoldia ler med indhold af Silt og sten. I forundersøgelsesområdet
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et dette igen dækket af sand fra sandvandringen, der normalt og vedvarende sker fra vest mod
nordøst. De mange stenrev, der typisk er sten der ligger ovenpå lerlagenes nuværende overflade
og som tidligere var synlige i forundersøgelsesområdet er eroderet væk i stor grad. I nyere tid
(sidste 150 år er der desuden samt fjernet næsten alle synlige sted i undersøgelsesområdet ved et
udbredt stenfiskeri). Bunden fremtræder på grund af laget af mobilt sand samt den kraftige
erosion og sandvandring forholdsvis gold uden megen vegatation.
Nogle få steder stikker der dog rester af stenrev op i form af synlige sten. Disse er ikke
registrerede, men det angives at lokale fritidsfiskere kender enkelte af disse steder.
Sandvandringen har ført til at barriereøen Stokken (der ligger vest for undersøgelsesområdet og
vest for Læsø vestlige rev) i løbet af relativt få årtier har flyttet sig anseeligt mod Øst. Ligeledes er
barriereøen Lille Knot opstået og forsvundet igen på få årtier. Stokken ligger i god afstand 4,3 km i
sydvestlig retning fra den nærmeste vindmølle i hovedalternativet og vil næppe påvirkes af et
havmølleprojektet.
Hele undergrunden rejser sig stadig med 2-3 mm om året og Læsø er den hurtigst voksende ø i
Danmark.
(Kilde blandt andet GEUS v. statsgeolog Jens Morten Hansen)

4.

Fundamentstyper
I forundersøgelsesområdet vil følgende gængse typer af havmøllefundamenter blive vurderet med
hensyn til egnethed og miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkningerne undersøges såvel i byggefasen, som
under drift af vindmøllerne. Desuden vurderes retableringsmulighederne for de enkelte typer samt
og miljøpåvirkingen herved.
Alle de nævnte fundamentstyper vil iht. erfaringerne fra andre danske havmøllparker bidrage til
skabelsen af en art kunstige stenrev med betydelig ny biomassetilvækst til følge samt en øget
forekomst af fisk og fiskeyngel mm. Miljøpåvirkingerne vil dog være forskellige især i
udførelsesfasen, hvor sedimentdannelser og støj fra evt. pæleramninger vil være forskelligt for de
forskellige typer.
Stål monopæle, der rammes ned. Diameter 4,5-6 m. Erosionsbeskyttelse af havbunden med
store sten på 0,5-1,5 m diameter. Støj ved ramningen, vibrationsoverførsel fra vindmøllerne.
Påvirkning af bølge/strøforhold og sandvandringe. Påvirkning af flora og fauna. Fjernelse vanskelig
til umulig under 1 m under havbunden. Funderingsteknisk vil kunne forventes vanskeligheder med
ramning af pæle, hvis disse rammer store sten.
Sugebøttefundamenter. Teknikken vil kunne anvendes såfremt undergrunden er nogenlunde
homogen og blød i 10-15 m dybde, hvilket nærmere undersøgelser vil vise. Miljøpåvirkingen er
minimal –ingen ramninger, meget begrænset sedimentdannelse under sætning af fundamenter.
Fjernelse kan ske 100% med trykluft uden nævneværdig miljøpåvirkning og fundamenterne kan
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bugseres væk (flydende). Alt tilbageværende stål kan genanvendes. Erosionsbeskyttelse med sten
kan blive betydelig på grund af fundamenternes store diameter – op til 20-25 m. Dette vil have en
positiv miljæeffekt, som kunstigt stenrev.
Gravitationsfundamenter. Inden forundersøgelser er udført vurderes det at
gravitationsfundamenter vil være den mest sandsynlige teknik, velegnet i dette område og med de
aktuelle havdybder fra 6 til 12 m. Gravitationsfundamenter udføres sædvanligvis af beton og de,
sættes på en ca 1 m tyk, afrettet stenpude. Stenpuden udlægges på et afrettet stykke af
havbunden med diameter 20-30 m. Fundamentet fastholdes og stabiliseres mht. de kræfter og
momenter de påvirkes alene ved deres vægt og den friktion, der i vandret retning kan opnås
mellem den flade beton plades bund og stenpuden fundamentet sættes på.
Gravitationsfundamentet skønnes at være det der giver mindst indgreb i den gamle havbund da der
ikke er pæleramninger og som mest effektivt kan fjernes efter endt brug .
Fundamenter af denne type med omgivende erosionsbeskyttelse af udlagte store sten vil desuden
give den bedste form og udstrækning for kunstigt stenrev til gavn for biomasseproduktion,
levested for fisk, fiskeyngel, fugle mm.
Spunsvægsløsninger af fundamenter eller kunstige øer kan også tænkes at være anvendelige på
grund af de begrænsede vanddybderne fra 5-10 m. Indenfor spunsvægge kan støbes ”in situ”
fundamenter og evt. kan spunsvæggene fjernes igen efter at fundamentet er færdigstøbt.
Sådanne løsninger vil –af de nævnte typer fundamenter – give mest gennemstrømingsmodstand
mod den havstrøm, der foregår fra vest mod øst, hvilken virkning, der i givet fald skal undersøges

Endeligt valg af fundamentstyper til udbud
Udfra de endelige geologiske målinger samt indhentning af pristilbud på udførelsen fastlægges
funderingsmetoden. Indtil da forudsættes i kommende VVM undersøgelser brugen af
gravitationsfundamenter, da denne fundamentstype med stor sandsynlighed kan anvendes og hvad
angår feks strømingsmodstand og sedimentdannelse under udførelsen vurderes at være ”worst
case” men på andre områder har lere miljømæssige fordele (fjernelse, kunstige stenrev).

5.

Geoteknisk survey.
I forundersøgelsesfasen foreslås det for hovedalternativet at udføre geotekniske syrveys
(scanninger herunde sidescan) med passende tæthed, som kan fastlægge havbundens egnethed for
fundering og kabelnedlægning samt evt. skibsvrag af historisk interesse og andre uidentificerede
genstande. Surveyet vil give et indblik i bundforholdene, herunder om der er særligt bløde steder
eller om der er steder med større forekomst af rester af stenrev, rester af boblerev etc. Under
survey-sejladserene foretages samtidigt også fotoscanning af havbunden. Der focuseres særligt på
de nedenfor nævnte emner
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Når surveys for områder ved de foreslåede møllerækker og søkabeltraceer er udført, kan endelige
mølleplaceringer foreslås og CPT- forsøg samt prøveboringer på de konkrete mølleplaceringer.
Disse undersøgelser vil generelt bidrage positivt med nyttig viden om Læsøs undergrund.
I forbindelse med geoteknisk survey skal såvel mølleplaceringer og kabetraceer til havs undersøges
for forekomst af muligt forekommende skibsvrag mm samt øvrige uidentificerede emner mm., dels
for hovedalternativet (vestlige møllerække) og hvis det findes hensigtsmæssigt og aktuelt
nødvendigt også for alternativet (østlige møllerække).
Boblerev.
Det er oplyst fra forskellig side at der ikke findes boblerev i forundersøgelsesområdet. I hele
området dannes dog, som i store dele af nordjylland methangas (Skjærumhede gas), som ved
opsivning danner carbonater, der visse steder fører til dannelsen af boblerev.
Selvom der fra flere kilder side angives ikke at være forekomst af koraller, plader mm, som
”boblerev” i undersøgelsesområdet, bør surveyet tilrettelægges, således at evt forekomst af
synlige boblerev vil blive observeret og registreret (fotos mm).
Boblerev skal formentlig bevares, hvis de konstateres i projektforslagsområdet, hvilket vil kunne
føre til afvigelser i placering af møller eller kabeltracé. Forekomsten vurderes dog som nævnt
mindre sandsynligt
Bundforhold og mobilt sand
Bundforholdene registreres herunder forekomst af eventuelle steder med bundvegetation.
Bundvegetationen er sparsom som følge af betydelig erosion af sten/sand. Vandring af sand sker
fra vest mod øst. Vandringshastigheden er anseelig. Vanddybderne ved møllerne på 5- 10 m for
vestlige hovedalternativ sikrer at møllerne kan serviceres ved adgang med servicebåd.
Det vurderes at afstanden fra det vestlige rev er så stor at vanddybden ikke vil ændres markant i
løbet af havvindmøllernes levetid.
Nuværende forhold med hensyn til sandvandring skal belyses og det skal belyses om
tilstedeværelsen af vindmølle fundamenterne vil påvirke sandvandring og erosion mærkbart.
Herunder vurderes om det i vindmøllernes levetid evt. kan blive nødvendigt at uddybe på grund at
tilsanding mm

6. Andre interesser i forundersøgelsesområdet
6.1 Fiskeri
Tidligere var Vesterø Havn base for en større flåde af fiskefartøjer for kommercielt fiskeri.
Efterhånden er fartøjerne flyttet til feks Østerbyhavn og havne på fastlandet og fiskeriet er rykket
mere til havs. Der er såldes kun1-2 erhvervs- fiskefartøjer, som udgår fra Vestrøhavn.
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Forundersøgelsesområdet har ingen betydning for erhvervsfiskeriet, der hovedsagelig foregår
længere til havs, på større vanddybder og med hovedvægt på fiskeri jomfruhummer. Denne form
for fiskeri foregår ikke i forudnersøgelsesområdet. Fritidsfiskeri foregår i begrænset omfang i de
lavvandede områder efter blandt andet Skrubbe og Fjæsing. Om sommeren desuden efter Pighvar.
Det angives at dette fiskeri er hyppigst vest for Stokken dvs udenfor forundersøgelsesområdet.
Der fiskes af enkelte fritidsfiskere sort Hummer, der hvor der er synlige rester af stenrev. Dette
fiskeri har mest rekreativ betydning, men havmølleparken skønnes ikke at have negativ indflydelse,
men antageligt det modsatte idet den tilfører en række nye kunstige stenrev (erosionsbeskyttelsen
af fundamenterne).
Da fundamenterne for havmøllerne tænkes udført som gravitationsfundamenter vil disse med
deres erisonsbeskyttelse bestående af store sten tilføre området bedre betingelser for fisk og
opvækst af fiskeynge, idet alle erfaringer viser a fundamenterne vil udgøre en række kunstige
stenrev.
Det bør undersøges om havmøllerne har negativ eller postiv indflydelse på forekomst af sort
hummer ved gennemgang af eksisterende undersøgelser fra andre havmølleprojekter. Her bør
erfaringen fra andre undersøgelser i forbindelse med de mange udførte havmølleprojekter kunne
anvendes.
6.2 Sejlads.
Kilen udnyttes især til sejlads for færgerne og andre skibe (fiskefartøjer/mindre fragskibe/lystbåde)
til og fra Vesterø Havn. En del mindre fartøjer for fiskeri og lystsejlads benytter også kilen, men
sejler også i naturbeskyttelsesområderne helt frem til hvor vanddybderne bliver hindrende. Det
faktisk anvendte område til rådighed for sejlads er op mod dobbelt så stort som selve kilen.
Trafikken af fiskefartøjer er væsentligt aftaget de senere år i takt med at fiskerfåden er nedtrappet
og i takt med at landinger af fisk flyttes til fastlandet (såsom Skagen, Hirsthals) . Færgerne vurderes
at have den største og mest udslagsgivende betydning for vurderingen af mølleplaceringerne. I
normalt vejr bruger færgerne en meget direkte kurslinie (ca 302 grader mod Frederikshavn) og et
bælte herom på (+/-) 650 m. Ved særligt vanskelige sejladsforhold (Vind, strøm, is mm) har
færgeselskabet oplyst at man vil kunne disponere over området op mod Borfeld og Rønnerevet,
omtrent så langt mod øst at dybden stadig er acceptabel (begrænsende Kurslinie fra Havnen over
rød bøje vest for Nordre Rønner) også selvom dette indebærer, at man er inde i
naturbeskyttelsesområdet.
Den østlige placering, hvor vindmøllerne er placereret udenfor beskyttelsesområdet indebærer
således af møllernes placering antageligt vil være i modstrid med færgeselskabets interesse. For at
belyse forholdene og give mulighed for at afveje interesserne medtages i forundersøgelserne det
østlige placeringsforslag , hvor vindmøllerækkener placeret ret tæt på grænsen af
naturbeskyttelsesområdet (”Østligt 322 grader”) og også tæt på færgens foretrukne sejlrute.
Den østligt placerede møllerække kan da tænkes at kunne udgøre en slags pejlemærke eller
ledetråd for sejlads ud og ind af Vesterø havn, med både fordele og ulemper forbundet hermed.
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I den vestlig del af kilen kan placeres møller, som kan være med større afstand til færgetrafikken
og som derfor harmonerer bedre med ønskerne om at holde afstand til sejlruten. I dette område
sejles ikke med færgerne men med såvel fiskerfartøjer, som lystbåde, der skal i retning mod vest og
syd fra Læsø (Vesterø Havn). Denne sejlads vil naturligt komme til at foregå på langs af
vindmøllerækken. Udenfor feriesæsonnen er det kun få sejladser pr. døgn der foregår i dette
område. Møllerne vil næppe give væsentlig gene i dette område og der kan – bortset fra i
byggeperioden – sejles imellem møllerne, således at møllerækken ikke vil udgøre en barriere, men
snarere en vejledning for navigatøren.
Det skønnes af ovennævnte grunde at hovedalternativet er uproblematisk med hensyn til gener
for sejlads eller sejlruter.
I forbindelse med forundersøgelsen bliver sejladshyppigheden i området nærmere kortlagt udfra
eksisterende målinger.

6.3 Rekreative formål
Da Læsø i stor grad anvendes til rekreative formål og byder på mange attraktioner og
naturoplevelser er der i sommertiden en udbredt turisme. De fleste steder er der ikke
adgangsforbud i de naturbeskyttede områder og eksempelvis er hele kyststrækningen nord for
Læsø anvendelig til badning, kajak- og rosport , lystbådssejlads mm. Da de rekreative interesser
således ikke kun er henvist til ”Kilen” vurderes det at møllerne med deres placering ikke vil kunne
hæmme eller hindre udfoldelsesmulighederne. Med en afstand på 4 km til nærmeste vindmølle
vil møllerne ej heller i kilen kunne give mærkbare gener i udfoldelsen af badeliv, sportsudøvelser
eller rekreative muligheder, ligesom møllerne ikke vil kunne høres på den pågældende afstand
I den østlige del af området, udenfor forundersøgelsesområdet sejles med turisterpå
naturoplevelsessejlads i sommersæsonne til Rønnerevet, hvor turister kan opleve blandt andet kik
på sæler og lystfiskeri efter skrubber mm. Da denne sejlads foregår på lavt vand langt mere østligt
end den østlige mølleplacering (og indenfor naturbeskyttelsesområdet), vil vindmøllerne eller deres
anlægsarbejder næppe kunne forstyrre denne sejlads, som kun foregår med et enkelt og mindre
fartøj et par gange i døgnet i turistsæsonnen (Juni-august).

6.4 Visuelle forhold.
Alt efter smag og behag og udformningen af den pågældende vindmøllepark, kan vindmølleparken
opleves som en forringelse af landskabets kvaliteter eller som et element, der kan give liv og
karakter i et landskab. I alle tilfælde vil en møllepark med kun én række visuelt fremtone mest rolig
og harmonisk fra alle retninger. Dette set i modsætning til parker med mange møllerækker, som
giver et uroligt og skiftende udtryk, når man bevæger sig i landskabet. Med min. afstanden på 4 km
vil nærmeste mølle være synlig, men ikke virke dominerende, observeret fra sommerhusene eller
fra stranden.
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I forbindelse med VVM-fasen og høringsrunden, vil der skulle forelægges visualiseringer af
møllerækken set fra forskellige steder.
Den mindste synlighed af møllerækken fra boligerne i Vesterø Havn vil fås ved møllerækker, der går
radialt ud fra Vesterø by og i retninger som følger færgens normale sejlrute.

6.5 Klappeplads
Klappepladsen er placeret udfor den yderste del af kilens vestlige kant. Den har hovedsageligt
Havnen som bruger. Havnen oplyser at pladsen ønskes opretholdt og at der udelukkende klappes
sand fra uddybningsarbejder på havnen. Det vurderes at klappeområdet i dag ikke rummer nogen
potentiel forureningsrisiko, da der foregår en del naturlig sandvandring i området og tidligere
lettere forurenet havneslam må antages at være skyllet væk..
Møller kan placeres udfra en foreløbig vurdering tæt op ad hjørnet af klappeområdet eller i
yderkanten af det uden problemer. Der skal dog holdes en vanddybde på min. 2,5-4 meter ved
hver mølle. Klappepladsens placering kan forholdsvist let ændres, men det skønnes at
mølleplaceringen optimalt kan holdes udenfor klappepladsen da der derved også skabes større
afstand til grænsen for naturbeskyttelsesområdet.
Ved at placere møllerne tæt op ad østsiden af klappepladsens ”spids” skabes mest mulig afstand fra
Læsøfærgens normale sejlrute.
.

7. Placeringsforslag for havvindmøller
7.1 Vindforholdene.
Da den mest fremherskende vindretning Nord for Læsø er stik vest, ville en møllerække placeret
direkte i nord/sydlig retning være mest optimale og mindst optimal ville være en øst-vestlig retning
af møllerækken. Med en passende stor afstand imellem møllerne og kun én række vil
produktionstabet pga lægivning møllerne indbyrdes, den mest være minimalt set over et år.
Forslagene indeholder møllerækker orienteret i Nordvestlige retninger på 292, 301, 315 samt 322
grader. Afvigelserne fra det mest vindmæssigt gunstige placeringsforslag (322 grader) er for de
øvrige forslag henholdsvis 7, 21, og 30 grader. (Færgens rute retning er ca 301 grader).
Forskellene i produktion vil med disse retninger være mindre betydende, hvorfor andre hensyn kan
vægtes tungere ved valg af endelig placering. På grund af de øvrige interesser for anvendelse af
forundersøgelsesområdet vil en vindmæssig mest gunstig placering give modstrid med andre
interesser og disse gives da større vægt (sejlads, afstand til naturbeskyttelsesområder).
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Fra tidligere undersøgelse vurderes det at området har en middelvind styrke på 9,6 m/s, hvilket
placerer projektet vindmæssigt i topklasse.
7.2 Placeringsforslag med alternativ
Der foreslås følgende placeringsalternativer, hver bestående af en enkelt, retlinet møllerække.
Hovedaltenativet (vestligt placeret) og alternativet (østligt placeret).
Møllerækkerne holdes med hensyn til længde, placering og udstrækning konstant i
forundersøgelserne selvom der vil være varianter af mølleantallet (4 eller 7 stk).
Den endelige konfiguration vil afhænge af hvilken konkret vindmølle, der indkøbes efter udbud.
Det forudsættes dog for undersøgelserne af møllerne får et traditionelt udseende med lukket
rørtårn og en trebladet rotor vendt mod vinden.
7.3 Vindmøllestørrelser og -type
Der undersøges to hovedtyper af vindmøller i forundersøgelsen: I alt 7 stk 4 MW vindmøller med
12o m rotordiameter eller i alt 4 stk 7 MW vindmøller med rotordiameter 152 m. Højden på de to
mølletyper bliver ca 150-180 m for 4 MW møllen og op til ca 180 m for 7 MW møllen
Mølletyperne endeligt valgt til miljøscreeningen i to alternative størrelser:
-En 7 MW direct drive (gearløs) vindmølle af forholdmæssig ny teknologi, som kan leveres fra 2017
og som er en opgradering af en i dag velafprøvet 6 mW vindmølle.. Fra 2017 regnes denne mølle
desuden at være klar med 60 kV intern mølletransformator. Rotordiameter er forventeligt 152 m.
Møllehøjde til øverste vingespids: ca 175- 180 m. Frihøjde under nederste vingespids: 23 m – 28
m.
-en 4 MW vindmølle med gear, som forventes at levere 33 kV fra den interne mølletransformator.
Rotordiameter forventeligt 130 m. Møllehøjde til øverste vingespids: ca 152 m. Frihøjde under
nederste vingespids: 22 m. Denne møller er enopgradering af den i dag velafprøvede og meget
robuste 3,6 MW havvindmølle kendt fra Anholt havmøllepark, Avedøre Holme mm.
Minimumshøjden på 22 er praktisk valgt udfra max. mastehøjder på amatør - lystfartøjer og svarer
til normal praksis.
Endeligt valg af mølle vil ske efter udbudsrunde og tilbudsvurdering udfra at miljøvurderingerne
bliver udført på en ”worst case” basis.

7.4 Afstand fra kysten.
I alle forslag går møllerækken radialt udefter fra et punkt ca 4,3 km fra kysten til et punkt ude ca
8,3-8,5 km fra kysten.
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Afstanden til kysten på min. 4 km er ikke et fuldstændigt fast krav fra myndighedsside. Men min.
afstanden på 4 km er valgt at gælde for de kystnære projekter, der kommer til udbud af staten. Der
vælges her en afstand på ca 4.300 m, idet det bør undgås at få for lav vanddybde ved inderste
møller og for at give en visuel fordel med lidt større afstand til kysten.
Fordelen ved at anvende denne afstand fra kysten er flere og eksempelvis:





Der kan ikke gøres krav gældene fra naboer om erstatning for værdiforringelse af
ejendomme.
Der vil ikke blive tale om støjgener for de sommerhuse og boliger, der er er nærmest den
inderste vindmølle.
Gener fra skyggekast ved boliger og sommerhuse, vil ikke være aktuelle.
Kun de lovpligtige markeringslys på møllerne af hensyn til flytrafik, kan tænkes at give
anledning til synlighed og utilfredshed for beboerne. Disse lys indrettes normalt, så de kun
er synlige fra en vis højde, så synligheden vil blive mindre en de skibslanterner og lysbøjer
mm, man kender i forvejen på havet. Er den samlede højde af møllen under 150 m kan flylys helt undværes. I de her behandlede forslag er højden over 150 m til øverste vingspids.

Det vurderes derfor også at en evt. kommende VVM vurdering vil- med en valgt minimumsafstand
fra land på 4 -4,5 km- blive enklere at udføre og projektet vil generelt bedre kunne accepteres.

7.5 Støj fra vindmøllerne
Figur 7.1
Accepterbart niveau af støj fra vindmøller, målt ved direkte ved boliger er niveauer under 38-40
db(A). Støjen fra møllerne er under dette niveau ca 3 km fra land og de nærmeste boliger. Da
strandene er rekreative områder, gælder samme støjgrænser som ved boliger.
Dette resultat kan overføres til andre alternativer med samme afstand fra kysten og resultatet er at
støj fra vindmøllerne ikke er et eksisterende problem ved boliger, på Vesterø Havn og på
strandene, med en afstand til nærmeste mølle på 4,3 km.
Når endelige vindmølletyper er valgt skal støjberegningerne udføres igen.
7.6 Skyggekast fra vindmøllerne
Figur 7.2
Normalt er generende skygger fra vindmøller accepterbare, hvis de kan ses ved boliger mindre end
8 timer pr år. På vedlagte graf er indikeret beregningsresultat over året af skyggekast. Man skal
være mere end 2 km ude til havs for at skyggekast kan opfattes i mere end 8 timer pr. år.
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Dette resultat kan overføres til andre alternativer mht. vindmøller i samme møllerække, da
anvendelsen af 7 MW møllen er worst case. Blot skal der holdes samme afstand fra kysten.
Resultatet er at skyggekast ikke er et eksisterende problem ved boliger, på Vesterø Havn og på
strandene, med de aktuelle møllplaceringer (Hovedalternativet og alternativet).
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Figur 7.1 Støj lydtryk i db(A) fra 4 stkMW vindmøller. Hovedalternativet.Gult acceptabelt udvendigt
på boliger- og afstand til boliger er >3,3 KM
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Figur 7.2 Skyggekastberegning fra 4 stk 7 MW vindmøller. Hovedalternativet. BLÅ/Grøn er acceptabelt
direkte ved boliger (mindre end 8 timer pr år). Afstand til kysten/boliger er over ca 2 km.

7.7 Vanddybderne.
Der vælges en max vanddybde på ca 7-20 m for de vestlige placeringer og ca 7-11,5 m for det
østlige alternativ, således at hele projektet kan håndteres med samme type og dimension af
fundamenter for billiggørelse. Denne betingelse sætter med valget af kun én møllerække for de
vestlige forslag en begrænsning af antallet af møller, som er den samme som den begrænsning af
nettilslutningen, der eksisterer på ca 25 MW
Afstanden imellem møllerne vil afhænge af møllestørrelsen, idet det i alle tilfælde forudsættes at
den installerede kapacitet bliver på max. ca 25- 28 MW.
7.8 Tidligere vurderede forslag til placering af havvindmøller
Tabellen nedenfor giver en oversigt over de forslag til møllerækkens placering, der blev
udarbejdet til mødet ult. marts 2014 med Læsø Forsynings bestyrelse. Der er desuden udført
kortskitser for hver af de angivne typer placering. (Kort nr. 1-5 i bilag 1 ).

Alternativ
betegnelse
1.4 Vestlig
1.7

Møllerækkens
retning
301
grader

Antal
Møller

2.4 Vestlig
2.7

315
grader

4
7

3.4 Vestlig
3.7

322
grader

4
7

4.4 Østlig
4.7

322
grader

4
7

5.4 Vestlig
5.7

292
grader

4
7

4
7

Effekt/
Diameter
Rotor
7 MW/152 m
3,6 MW/120
m
7 MW/152 m
3,6 MW/120
m
7 mW/152 m
3,6 MW/120
m
7 MW/152 m
3,6 MW/120
m
7 MW/120 m
3,6 MW/120
m
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Afstand
imellem
Møller
1200 m
667 m

Afstand i
antal
rotordiametre
7,9
5,6

MølleHøjde

1200 m
583 m

7,9
4,9

175 m
152 m

1340 m
667 m

8,8
5,6

175 m
152 m

1340 m
667 m

11,2
5,6

175 m
152 m

1340 m
667 m

11,2
5,6

175 m
152 m

175 m
152 m

7.9 Nuværende forslag til valg af alternative mølleplaceringer til kommende VVM undersøgelser
Udfra vurderinger af ovennævnte alternativer er udpeget 2 alternative placeringer af møllerækken
betegnet som ”alt. 4 Vestlig” og ”alt. 5 Østlig”.
For disse angives efterfølgende mere nøjagtigt fastlagte koordinater for mølleplaceringerne ved
henholdsvis 4 møller eller 7 møller i én række. Møllenumre går indefra og udefter. Mølle nr 1 er
også knækpunkt for søkablets tracé. Den vestligst placerede række betegnes som
hovedalternativet og den østlige som alternativ placering.
HOVEDALTERNATIV MØLLEPLACERING TIL Miljøscreening. (Vestlig placeret række)
Hovedalternativ Møllerække
Vestlig
Retning
placering
Afstand

Afstand
fra
kysten.
M
8.500

5.4 Vestlig

304 grader

Møllestørrelse:
7 MW
5.7 Vestlig

Mølleafstand
b=1.237,2 m 4500
304 grader
8.500

Møllehøjde Mølle
M
nr.

Koordinater ETR Zone 32
East
North

180

607900
608963
610925
611088
607900
608431
608963
609494
610.925
610557
611088

152

Møllestørrelse
4 MW
Mølleafstand
b= 618,6 m
4500
Mølleafstand og koordinater justeret juli 2015

4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

6354500
6353866
6353233
6352599
6354500
6354183
6353866
6353550
6353233
6352916
6352599

ALTERNATIV MØLLEPLACERING til Miljøscreening (Østlig placeret række)
Alternativ
Østlig
placering
4.4 Østlig

Møllerække
Retning
Afstand
322 grader

Møllestørrelse: Mølleafstand

Afstand fra
kysten.
M
8.500

Møllehøjde Mølle
nr.
M
ØM
180
4
3
2
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Koordinater ETR Zone 32
East
North
610470
611329
612183

6358422
6357393
6356370

7 MW
5.4 Østlig

b=1.334 m
322 grader

4.500
8.500

152

Møllestørrelse
4 MW
Mølleafstand
b= 667 m
4.500

1
7
6
5
4
3
2
1

613038
610470
610900
611329
611756
612183
612611
613038

6355346
6358422
6357908
6357393
6356882
6356370
6355858
6355346

Hovedalternativet (vestlige) med 4 stk 7 MW vindmøller samt Natura 2000 områder:

Figur 7.4 Hovedalternativet (vestlige) med 4 stk 7 MW vindmøller samt Natura 2000 områder
markeret. (N 9 og N20). Afstand fra kyst til mølle 1 er 4,3 km
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Alternativet (østlige) med 4 stk 7 MW vindmøller samt Natura 2000 områder:

Figur 7.5 Alternativet (østlige placering) med 4 stk 7 MW vindmøller samt Natura 2000 områder
markeret. Afstand fra kyst til mølle 1 er 4,3 km
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Søkort m. Hovedalternativet og interesseområder tegnet ind (Figur 7.6):
Der henvises i øvrigt til særskilt rapport med ”Kort og koordinater”
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Søkort m. Alternativet (østlige) og interesseområder tegnet ind (Figur 7.7):
Der henvises i øvrigt til særskilt rapport med ”Kort og koordinater”
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8. Forslag til nettilslutning og kabeltracé
8.1 Indledning
Reglerne er sådan at det suverænt er netselskabet, der fastlægger spændingsniveauet på
tilslutningen og føringen af kabeltrace mm. Projektet betaler for investeringen frem til havstokken,
samt investeringen i den transformer, der transformerer møllespændingen til det niveau, som
netselskabet fastlægger. Lidt firkantet siger reglerne at transformeren skal placeres inden kablet
når kysten – det opfattes som et afregningsgrundlag, idet det i dette tilfælde er mere fornuftigt at
anbringe transformeren på nuværende transformerstation´s areal, da afstanden er så kort som ca
1500 m fra ilandføringsstedet.
Eltilslutningen vurderes at blive billigst, såfremt et af de vestligt placerede forslag vælges
For både hovedalternativet – den vestligst placerede møllerække og alternativet – den østligst
placerede møllerække er eltilslutning og kabeltracéer foreløbigt vurderet udfra at ilandføringen
sker til Læsø Elnet´s hovedtransformatorstation ”Vanggård”.
Det i 2013 etablerede søkabel fra Jylland (Lyngsø) er ilandført ved underboring under Stokken og
strandengene. Strækningerne derefter på landjorden er gravet ned frem til transformerstationen
Vanggård. Strækningen, hvor Stokken krydses er underboret v. speciel dispensation på grund af
den særligt følsomme naturtype, som envidere ligger i Natura 2000 område. Fra Vanggård udgår
transmissionen af el ud til Læsø´s elforbrugere via et 20 kV kabel-system.
Ved fjernelse af de ene Konti-Scan –jævnstrømskabler blev kablet gravet fri og trukket op hen over
Strandenge og Stokken idet det angiveligt ikke var muligt at fjerne kablet ved mindre indgreb end
en opgravning.
Kabelføringer, der foreslås til at forbinde vindmøllerækken vil i der her givne forslag ikke krydse de
mest sårbare områder ved Stokkens vestlige og nordvendte sider, men de mindre sårbare
strandengene nord for Strandvejen vil nødvendigvis blive krydset. Der foreslås undersøgt to
alternative landtracér.
Ekstra søkabelforbindelse Forsyningssikkerhed og mere grøn energi for Læsø
Udover ovennævnte forslag undersøges pt. om der kan etableres en passende reserve for Læsøkablet, bestående af enten nøddiesler placeret i containere, som foreslået af Energinet, eller et
helt nyt reservekabel. Energinet har forsyningssikkerhedsforpligtelsen for Læsø´s hovedforsyning
og foretrækker den billigste løsning. Etableringen af et ekstra kabel er et forslag fra Læsø Elnet A/S.
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Et søkabel mere vil både give større muligheder for at udnytte havmøllerne med større
driftssikkerhed, ligesom det vil give betydelige muligheder for i fremtiden med samfundsøkonomisk
gevinst at udnytte det større solenergipotentiale, der er på Læsø i fremtiden.
Etableres et ekstra Læsø-kabel i sammenhæng med etableringen af havmøllerne vil
Hovedsalternativet være gunstigst mht. placering. Kablet bør så følge møllerækken, hvor afstanden
fra den yderste vindmølle til fastlandet vil være ca 15 km. Fra den anden ende af møllerækken
ilandføres så kablet som i øvrigt beskrevet. Kablet kan udlægges til enten 30 kV eller 60 kV idet det
forventes at 7 MW møllen fra 2017 leveres med 60 kV interne transformatorer.
Afstanden imellem de to Læsø kabler bør være så stor som muligt ved passage af Læsø Rende og
ved passage af områder, hvor der fiskes intenst for at nedsætte risikoen for samtidigt havari af
begge kabler
8.2 Spændingsniveau for vindmøllekablet.
Begge alternative havvindmølleprojekter regnes tilsluttet ved Vanggård tranformerstation. Internt
i møllerækken og fra inderste vindmølle (V M1 og Ø M1), foreslås forbindelsesnettet drevet ved 60
kV. Ved en opgradering af Læsø-kablet fra Lyngså fra 20 til 60 kV kan havmøllerne direkte tilsluttes
en 60 kV skinne i transformerstationen. Hvis vindmølle-teknikken ikke er klar til at vindmøllerne
leverer 60 kV vil alternativet sandsynligvis være 33 kV. Der skal så transformeres op til 60 kV ved
tilslutningen eller der kan transformeres ned til 20 kV. Det endelige valg af spændingsniveau vil
afhænge af netselskabernes vurdering, samt af den mølleteknik, der kan forventes i 2017/2018, på
dette punkt.
Linieføringen vil ved direkte forbindelse have en længde på 6,35 km for hovedalternativet (Vestl.)
og 8,0 km for alternativet (Østl.).
8.3 Kabel-tracé til søs. Umiddelbart foreslås en kortest mulig linieføring til ilandføringspunktet T3,
som rette linier fra inderste møller (V M1) og (Ø M1). Der skal her undersøges for andre ledninger,
vrag, boblerev mm.
En del af denne tracé forløber i Natura 2000 område, hvor der skal tages særlige hensyn.
Som alternativ til denne foreslås en mer inddirekte placering, hvor landtracét er længere og hvor
man følger Strandvejen. Ilandføringspunktet ligger i dette forslag længere mod øst og der et
minimalt forløb af kabelstrækning i naturbeskyttelsesområdet (Figur 8.1 og 8.2 viser placeringen
af ilandførings søkablerne for hovedalternativet og østlige alternativ såfremt den længere
landplacering af landkablet anvendes.
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Figur 8.1. Placering af ilandføringskablet for hovedalternativet ved anvendelse af den mere
indirekte føring af landkablet (langs strandvejen)
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Figur 8.2 Kabeltracé for forbindelseskablet for det østlige placeringsalternativ såfremt der
anvendes den kortest mulig tracé til tranformatorstationen ved Vanggård
8.4 Kabel-tracé på land (Korteste strækning). Fra punktet T3 krydses strandengen vinkelret på
kysten for kortest mulige strækning ca 400 m. Denne strækning skønnes ikke at være nødvendig at
underbore. Resten af strækningen til krydsning af Strandvejen ved punkt T2 er strand-klitområde
og her antages det at kablet kan graves ned. Efter T2 og frem til punktet T1, som er 50 m nord for
Vanggård forløber tracén i hovedsagen i landbrugsjord. Tracéen skal nærmere undersøges for
fremmede ledninger, fortidsminder og andet.
Det er ubetinget netselskabet der beslutter den endelige tracé og søger myndighedsgodkendelsen
af denne.
Når landtracét er foreslået i nærværende rapport er det fordi det spiller ind på føringen af søkabel
tracéet og evt. kommende surveys for disse.
8.5 Kabeltracé på land (alternativt forløb langs Strandvejen)
Det undersøges om landkablet med en miljømæssig fordel kan lægges langs Strandvejen og føres
frem til et punkt, hvor den nutidige fungerende Strandengen er forholdsvis smal og der er en
eksisterende markvej. Dette forløb vil i stor grad være placeret udenfor grænsen af
naturbeskyttelsesområdet.
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På den anden side består det meste af Læsø af tidligere kyster og strandenge som er hævet op med
landhævningen så en længere kabeltracé på land betyder at der skal graves i større strækninger af
Strandenge. Den nutidige strandeng får dog mindre indgreb ved den traceen langs Strandvejen.

Figur 8.3 Placering af ilandføringskablet for det ved østlige alternativ ved anvendelse af den
mere indirekte føring af landkablet (længere strækning på land langs strandvejen
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Figur 8.4 Placering af ilandføringskablet for Hovedalternativet ved anvendelse af den kortest
mulig tracé for landkablet til transformatorstationen ved Vanggård

Tabel 8.1 Eltilslutning. Koordinater til kabeltracé knækpunkter. Landtracé korteste strækning
Kabeltracé knækpunkter
Tracé ”korteste strækning”

Koordinater UTRS 89 Zone
32
Til Knækpunkter

Distancer
Imellem knækpunkter

Hovedalternativet (Vestligt)

East

North

Trf.station 60 kV Vanggård
T1
T2 (Strandvejen)
T3 (Havstokken)
VM1 (Vestligt placeret
møllerække)
VM4 (yderste mølle)
Vestl. Alt sødistance ialt
Vestl. Alt Landdistance ialt
Distance i alt
Alternativet (østligt)

614581
614590
614108
613569,00
611341,00

634767638
6347685
6348264
6348827,00
6353049,00

Distance/type
m
0
50 land
757 land
788 land
4.900 Hav

607610,00

6354497,00

East

North

30

3.711 Hav
8.611 Hav
1.613 Land
10.224 m
Distance/type

Strækning
Fra-til
Trfst- T1
T1-T2
T2-T3
T3-VM1
VM1-VM4
T3-ØM4
Trf-T3
Strækning

Trf.station 60 kV Vanggård
T1
T2 (Strandvejen)
T3 (Havstokken)
ØM1 (Østligt placeret
møllerække)
ØM4 (Yderste mølle)
Østl. Alt sødistance ialt
Østl. Alt Landistance ialt
Distance i alt

614581
614590
614103,00
613569,00
613038

634767638
6347685
6348263,00
6348827,00
6355346

610470

6358422

m
0
50 land
757land
788 land
6.600 Hav
4.000 Hav
10.600 Hav
1.613 land
12.213 m

Trfst- T1
T1-T2
T2-T3
T3-ØM1
ØM1-ØM4
T3-ØM4
Trf-T3

Tabel 8.2 Koordinater til Kabeltracé knækpunkter. Indirekte føring langs Strandvejen
Kabeltracé knækpunkter
Koordinater UTRS 89 Zone 32 Distancer
Tracé ”langs Strandvejen”
Til Knækpunkter
Imellem knækpunkter

Hovedalternativet (Vestligt)

East

North

Trf.station 60 kV Vanggård
T1
T2 (Strandvejen vest)
T3 (Strandvejen øst)
T4
T5
T6 (Havstokken)
VM1 (Inderste mølle)
VM4 (yderste mølle)
Vestl. Alt sødistance ialt
Vestl. Alt Landdistance ialt
Distance i alt

614581
614590
614108
615211
615087
615015
614971

6347638
6347685
6348264
6350054
6350172
6350134
6350193

Alternativet (østligt)
Trf.station 60 kV Vanggård
T1
T2 (Strandvejen vest)
T3 (Strandvejen øst)
T4
T5
T6 (Havstokken)
ØM1 (inderste mølle)
ØM4 (Yderste mølle)
Østl. Alt sødistance ialt

East
614581
614590
614108
615211
615087
615015
614971
613038
610470

6347638
6347685
6348264
6350054
6350172
6350134
6350193
6355346
6358422

31

Distance/type m Strækning
Fra-til
0
50 land
Trfst- T1
757 land
T1-T2
2.091 land
T2-T3
143 land
T3-T4
83 land
T4-T5
50 land
T5-T6
4.574 Hav
T6-VM1
3.711 Hav
VM1-VM4
8.285 Hav
T6-VM4
3.174 land
Trf-T6
11.459 m
Trf-VM4
North Distance/type m Strækning
0
50 land
Trfst- T1
757 land
T1-T2
2.091 land
T2-T3
143 land
T3-T4
83 land
T4-T5
50 land
T5-T6
5.529 Hav
T6-ØM1
4.000 Hav
ØM1-ØM4
9.529 Hav
T6-ØM4

Østl. Alt Landistance ialt
Distance i alt

3.174 land
12.703 m

Trf-T6
Trf-ØM4

Figur 8.5 Landtracé for forbindelseskabel. Kortest mulige strækning fra transformatorstationen
ved Vanggård. Passage af strandenge ved nedgravning af kablet. Bemærk at traceen er udenfor
barriereøen ”Stokken” (som ses delvist til venstre i billedet).
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Figur 8.6 Landtracé for forbindelseskablet, hvis der vælges den mere indirekte føring langs
Strandvejen. Passage af stranden ved gravning T4-T6.
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Figur 8.7 Landtracé for forbindelseskablet, hvis der vælges den mere indirekte føring fra
transormatorstationen ved Vanggård langs Strandvejen. Passage af stranden ved gravning T4T6.

8.6 Konklusion ang. kabeltracé
Det vurderes at der med fordel kan anvendes den kortes mulige landtracé til Hovedalternativet og
søkabel tracét hørende hertil (kort 8.5 og kort 8.4). begrundelsen for dette er at jo kortere vej
kablet føres jo mindre forstyrrelse gives naturen uanset om man er direkte i
naturbeskyttelsesområdet eller udenfor. Ressourcerne til fremstilling af kablerne spares også i
størst omfang ved dette valg. Der er her ikke regnet med underboring af strand og klitter. Såfremt
dette bliver et krav, kan det evt. påvirke ovennævnte konklusioner. Kabeltracéet bør vælges
hurtigst muligt af netselskaberne, således at surveys mm til søs kan reduceres mest muligt i omfang
ved at der er færre alternative linieføringer.
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B. Naturbeskyttelse
1. Indledning om Natura 2000 områder
Læsø er omgivet af vidtstrakte naturbeskyttelsesområder. Hensigten med disse er beskyttelse og
bevarelse af såvel de specielle naturtyperne på og omkring Læøs som arter af planter, dyr og fugle.
Naturbeskyttelsen skal respekteres ved forundersøgelser, projektgennemførelse og i driftsfasen af
af havmøllerne og ved slutning af driften også ved nedtagningen af vindmøller, fundamenter og
fjernelse af søkabler. Hensynene skal tages såvel udenfor , som indenfor
naturbeskyttelsesområderne. Placeringerne af fundamenter og søkabler er i hovedsagen placeret
udenfor beskyttelsesområderne. Kun en strækning af sø- og landkabel på ca 0,4-1 km passerer
beskyttelsesområdet. Dette vil kunne undgås helt med en lille omvej for kabeltracén.
Da en omvej i praksis forstyrrer strandengene mere forslås det dog af ressourcemæssige grunde at
vælge korteste vej for kabelføringer. Endvidere består hele landarealet i det berørte område af
tidligere og nuværende strandenge så jo kortere strækning for kablet jo mindre forstyrrelse af
strandenge.
Havmølleprojektet planlægges således at dette såvel under opførelsen, som i driftsfasen og ved
nedtagelsen efter at levetiden er opbrugt, giver minimale eller ingen miljømæssige skader.
påvirkninger.
Natura 2000 områder står under EU´s overordnede beskyttelse og direkte aktiviteter indenfor disse
områder minimeres mest muligt. Eventuelle negative påvirkninger af disse områder vil kunne
indbringes for EU –myndigheder, og det vil kunne tage lang tid at løse evt. konflikter, som dog i den
sidste ende kan slutte med afslag. I projektforslaget er det tilstræbt at vindmøller, fundamenter
og kabler, så vidt det er muligt, placeres helt uden for de beskyttede Natura 2000- områder. Der
vil dog være begrænsede disancer søkabeltracé indenfor beskyttelsesområderne, men dette kan
evt. ændres –dog med større resourceforbrug og reel påvirkning af miljøet til følge.
Imidlertid vil de arter, der er særligt beskyttede ikke være specielt orienterede omkring Natura
2000 områdernes administrative grænser og der bør derfor i alle projektfaserne som
forundersøgelsesfase, byggefase og driftsfasen tages vides mulige hensyn til beskyttede arter og
landskabstyper.
Da et projekt af denne størrelse ikke er voldsomt pladskrævende, er der gode muligheder for en
gunstig placering af en møllerække i kilen mellem Natura 2000 område 9 og 20, hvor der ikke vil
være direkte påvirkning af beskyttelsesområderne. Denne kile kan siges at udgøre et samlingssted
for tekniske anlæg og sejlads ud og ind af Vesterø Havn og havvindmøllerne vil mest naturligt
kunne placeres dér.
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2. Natura 2000 Områder v. Læsø og Nordlige Kattegat (Oversigt)
I efterfølgende tabel er givet en oversigt over beskyttelsesområdernde og deres relevans i forhold
til det påtænkte projekt
NATURA
2000Områder
Nummer:
20

Undernumre:
F=Fuglebeskyttelse
R= Ramsarområde
H= Habitatområde

Bemærkninger

Nord for Læsø,
Rønnerne etc

Ramsarområdet findes i
cirkulær form indeni N20

Indeholder:
R9
H176
F9

Området N20 starter l
umiddelbart øst for
forundersøgelses-området
med et lille overlap.
Færgesejlads og alm.
sejlads ud og ind af
Vesterø Havn passerer i
området og på grænsen af
dette

Projektets
Relation/påvirkning af
bekyttelsesområderne

Hovedalternativet:
På grund af stor afstand
giver dette ingen
indflydelse på N 20
Østlige
havmøllealternativ:
Området starter ca 70 m
fra møllerækken og det
østlige alternativ

Oplevelsen af
havvindmøllerne som et
Færgerne kan sejle i
”pejlemærke” ud og ind til
naturbeskyttelsesområdet, Vesterøhavn.
hvis dette er
sikkerhedsmæssigt
Placeringen vil intensivere
hensigtsmæssigt
påvirkningerne fra færger,
sejlads mm med
påvirkningen fra møllerne
på området.
Således vil evt.
forstyrrelser af
havpattedyr, fugle mm
være koncentreret i eet
”teknisk” intensivt område.
Nærhed til færgeruten vil
kunne give accept problem
10

Holtemmen,
Højsande,
Nordmarken

Ingen indflydelse
havmølle- alternativerne
har ingen tænkelig
indflydelse eller påvrikning
på områdets naturtyper

Indeholder:
H10
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Syd for nr 20, men
på landjorden.
Starter øst for
vesterøhavn og går
mod øst
Strandenge syd for
Læsø og havet syd
herfor

9

Indeholder:
R10
H9
F10

Området starter vest for
Hovedalternativet med
inkluderingen af Læsø
Nord Vestlige Rev og går
rundt om Læsø´s sydlige
del og inkluderende
Strandenge, barriereøen
Stokken og tilhørende
lagune, som det der er
nærmest ved
undersøgelsesområdet.
Syd for Læsø- fra Stokken
om til Læsø´s Sydsøtslige
ende

192

Trindelen og
Tønneberg banke
Indeholder:
H168

Hovedalternativet
ikke nogen direkte
indflydelse fra møllerne på
N9 grundet en afstand på
1.100 m fra den inderste
havmølle, stigende til
2.300 m fra den yderste
havmølle til grænsen for
N9
Evt. mindre påvirkning af
beskyttelsesområdets
nordvestlige del bør dog
undersøges mht
Kystmorfologi.

Meget betydeligt areal,
der i hovedsagen ligger
syd for Læsø

Sandvandringen skal
undersøges
beregningsmæssigt med
henblik på et evt. ændret
mønster hen over Læsø´s
Nordvestlige rev og frem til
og med møllerækken.

Blandt andet kunstigt
stenrev med huler.
Genoprettelsesprojekt

Ingen indflydelse
fra havindmøllerne på
grund af afstanden 15-20
km

3. Miljøbeskyttelse udpegningsarter og naturtyper mm
Det ansøgte forundersøgelsesområde med de to alternative forslag til placering af hav-møllerækker
er beliggende forholdsvist nær ved grænserne for Natura 2000 beskyttelsesområderne nr. 9 Nordre
Rønner og havet omkring og nr 20 Strandenge på Læsø og havet syd for Læsø. Det medfører at der
skal tages særligt hensyn hertil og at det skal eftervises i en kommende VVM at havmøllerne ikke får
en væsentlig negativ påvirkning på beskyttelsesområdernes arter og naturtyper
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3.1.

Natura 2000 område nr. 9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor

I habitatområdet H9 og fuglebekyttelsesområde F10 fremhæves følgende arter, som gunstige med
hensyn til bevarelse i disse områder Trane, Havterne og Spættet Sæl. Desuden er Stokken en vigtig
og unik yngleplads for Stenvender trods den store personadgang i badesæsonnen.
Det anbefales til overvejelse at fremme vilkårene for Klyde, Dværgterne, Splitter samt gråsæl ved
yderligere reservatbestemmelser
I udpegningsgrundlaget indgår følgende ynglefugle: Klyde, Tinksmed og Havterne
Forstyrrelsestrussel nævnt i Natura 2000-plan 2010-2015: Forstyrrelser i forbindelse med færdsel er
en trussel mod ynglende terner på Stokken samt Øer og Holme på Vaden uden adgangsforbud og
for flokke af rastende fugle bla. almindelig Ryle.

3.2 Natura 2000-område nr. 20 Havet omkring Nordre Rønner
I habitatområdet H176 og fuglebekyttelsesområde F9 fremhæves følgende arter, som gunstige med
hensyn til bevarelse i disse områder Spættet Sæl. Følgende har en ugunstig prognose: Splitterne,
Fjordterne og der kan overvejes Reservatbekendtgørelser som virkemiddel.
Hav- og Dværgterne indgår i udpegningsgrundlaget.
Forstyrrelsestrussel nævnt i Natura 2000-planen: menneskelig færdsel på Nordre Rønner og Borfeld
påvirker flere af fugelarterne og sælerne. Opankring og sejlads indenfor området er en trussel mod
sælerne.
Grå sæl og Spættet sæl. Stenrevet Borfeld, der ligger vest for Norder Rønner i N20 er et meet
vigtigt område for sæler. Spættet sæl yngler og fælder og Borfeld er et vigtigt opholdssted. Grå
sæl yngler med optalt 77 par observeret i yngleperioden. Der er ingen restriktioner for sejlads eller
ophold på Borfeld, men der er planer om at etablere et sælreservat med sejladsforbud indenfor
500 m fra kysten. Der er i dag en omfattende sejlads især om sommeren nær Borfeld af
turistfartøjer, kajakker, mindre både mm.
Afstanden fra Borfeld til møllerækken i Østlige alternativ er 2,2 km, en afstand der i driftsfasen
udfra erfaringerne fra blandt andet Nysted Havmøllepark ved Rødsand har vist sig at være
tilstrækkelig. Der skal i etableringsfasen tages særlige hensyn og foranstaltninger i værk for ikke at
forstyrre sælerne i yngletiden.
Det Vestlige hovedalternativ har en afstand til Borfelde på 5 km og vurderes ikke at være
uproblematisk eller at have en positiv indflydelse på Sælernes levevilkår. (Kunstige rev- mere føde).

3.3 Arter der evt. bør belyses i forundersøgelser og VVM
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Følgende arter og forekomster skal belyses mht. evt. påvirkninger fra mølleprojektet i en VVM fase.
Den komplette oplistning er større end det nedenfor fremhævede.

3.3.1 Sortænder.
Især området syd for Læsø har stor betydning for Sortænder. I forbindelse med tidligere planer om
at etablere en havmøllepark i farvendet syd for Læsø blev udført omfattende undersøgelser af
vindmøllernes evt. indflydelse på Sortænder og senest foreligger endnu en undersøgelses rapport :
”Rapport om sortænder i Ålborg Bugt 2009”. Udfra disse undersøgelser kan udledes at en mindre
havmøllepark nord for Læsø ikke vil have negativ indflydelse på Sortænder. På grund af
strømforhold mm er området ikke fældningsområde for sortænder og forekomsten er ringe.
Sortænder i undersøgelsesområdet bør do registreres i forb. m. VVM undersøgelser.

3.3.2 Flagermus og andre dyrearter.
Flagermus
Der er stor bevågenhed om ikke at skade vilkårene for Flagermus ved ændringer i landskabet fra
feks vindmøller eller klipning af huller i læhegn og lignende. En VVM skal derfor belyse evt.
konsekvenser for Flagermus.
Der findes ikke præcise registreringer af forekomsten af de 17 forskellige, beskyttede
Flagermusearter, der findes i Danmark. Forekomsten af de forskellige, hvirvelbaserede pattedyr på
Læsø har generelt set ligget langt under det for fastlandet gældende. Det gælder også for
Flagermusen som ikke er registreret på Læsø, men derimod er blevet observeret.
I forundersøgelsesområdet og på vestsiden af Læsø mangler i stor grad de insekter (myg mm), som
er føde for Flagermus. Årsagen hertil menes at være den fremherskende vestenvind (pålandsvind),
salt, sand vandring. Det er derfor meget usandssynligt at havmøllerne, placeret mere end 4,5 km
til havs vil have negativ indflydelse på Flagermus. Det vurderes også usandsynligt at der i det hele
taget flyver Flagermus i dette havområde. Alligevel synes det hensigtsmæssigt at forsøge en
registrering af Flagermus-arter på Læsø, samt at vurdere hvor langt til havs Flagermusene evt.
flyver. Særlig opmærksomhed da alle 17 arter der findes i dk er på EU´s liste over truede arter.
Kommunens Miljøafdeling oplyser at det ikke findes Flagermus registreret på Læsø, men at det bør
undersøges nærmere. Flagermus er ikke en art man tager særlige hensyn til ved byggerier mm.
Flere Borgere på Læsø, som er interwievet herom oplyser at have observeret Flagermus inde på
land, men ikke til søs.
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Af Flagermus er 17 arter i DK er optaget på EU´s liste Bilag 4 (Truede arter, der skal tages særligt
hensyn til)
Forekomst af arter på Læsø bør undersøges såfremt det kan påvises at havmøller 4,5 km til havs
kan have betydning for Flagermus. Man undersøger med fintfølende lytteudstyr forekomsten af
de forskellige arter
Ved byggerier i Danmark tages normalt hensyn til Falgermus ved kun fælde træer i sept. og
oktober. Flagermus spiser, sover og yngler hele tiden uden for denne periode

3.3.3 Øvrige landpattedyr og Krybdyr:
Om de øvrige dyrearter kan generelt siges at disse ikke er fuldt repræsenterede på Læsø, antageligt
på grund af de specielle saltholdige jordarter i Strandengene. Havmølleprojektet vil ingen effekt
have på landpattedyr, hvorfor der ikke undersøges indflydelsen. Men en registrering kan være
nyttig at foretage.
Dådyr, Rådyr,Odder, rotter mm har ikke levet naturligt på Læsø, men dådyr og rådyr er først blevet
udsat indenfor de sidste 100 år. Mår og Ilder menes ikke at forekomme, men derimod kan der være
løsslubne mink fra minkfarme. Der er meget få ræve og harer.
Krybdyr. Der mangler snog og hugorm generelt, men disse menes at være tilført disse arter med
”import” af varer , fra fugle mm, så enkelte er blevet observeret. Årsagen til disse manglende
arter menes at være dårlige livsbetingelser på grund af den svingende saltholdighed, som
højstående grundvand, strandenge mm er udsat for ved oversvømmelser, afdampning mm og
opkoncentrering af salt. Den svingende saltholdighed gør det vanskeligt for arterne at tilpasse sig..

3.3.4 Stavsild.
Observeret i farvandene omkring Læsø i sjældne tilfælde. Udbredelsen kortlægges for tiden.
Fanget ved jyske vestkyst, Ringkøbing Fjord, Åbenrå fjord, Vejle Fjord. (max 60 cm, 1,5 kg)
3.3.5 Stenvender.
Sydlige og nordlige del af Stokken. Yngler i dk kun på Læsø. Optalt ca 50 par 2003.
Trives godt trods det at der ikke er adgangsforbud til Stokken, som besøges af mange turister og
badegæster.
3.3.6 Ynglende fugle.
Ynglende hav- og kystfugle (rev, småøer mm) , Skarv, Edderfugl, Gravand, Toppet Skallesluger,,
Terner, (Splitterner, havterne , dværgterne), Måger(Svartbag, Sildemåge og Stormåge) og Tejst.
Tejst på Nordre Rønner ca 45 par optalt 2002. Test er fåtallig i Danmark og yngler kun spredt på
mindre øer i Kattegat. Størst forekomst er på Hirsholmene v. Frederikshavn.
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Langs kysternepå Læsø yngler vadefugle som Strandskade, Rødben, Stor Præstekrave, Stenvender
og Klyde og i visse år også et lille antal på 20 par Dværgterner.
3.3.7 Rastende fugle
Især området syd for Læsø er særligt vigtigt for havdykænder, men området er også et
betydningsfuldt rasteområde for tusindvis af kystfugle som som Mørkbuget Knortegås, Sangsvane,
Pibeand, Gravand, og forskellige arter af vadefugle.

3.3.8 Sæler.
Sællokationer af spættet sæl omkring Læsø rummer 1/3 af bestanden af Spættet sæl i Kattegat og
områderne udgør et af de vigtigste sælområder i Danmark.
Sælerne går især på land ved områderne syd for Læsø ved Knobgrundene og Søndre Rønner, men
også på uforstyrrede steder v. Borfeld og Nordre Rønner og spredte sten mm på Nordkysten går
sælerne på land. Der er en tendens til at antallet falder ved Nordkysten og Nordre Rønner, mens
antallet stiger v. Læsøs Sydkyst.
Spættet sæl er knyttet til små uforstyrrede småøer, holme, strande, Sand- og rev. Der en
stationær bestand på Borfeld Vestsydvest for ø-gruppen Nordre Rønner. Også Grå Sæl opholder
sig og yngler på Borfeld.
I relation til placeringsforslagene er det østlige forslag det der er tættest placeret til rev og småøer
hvor sæler hvilerBorfeld (2,2 km) og Nordre Rønner (5 km). Hovedforslaget vurderes ikke at have
indflydelse på Sælernes uforstyrret hed på grund af den store afstand. Sejlads og turisme omkring
Borfeld menes at forstyrre Sælerne i en sådan grad at det planlægges at etablere et sælreservat dér
med en sejladsgrænse på 500 fra Borfeld.
Alle havvindmølle-forslag må anses ikke at have forstyrrende indflydelse på sæler ud fra de
erfaringer og målinger, der blandt andet er gjort med Nysted Havmøllepark og Rødsand, syd for
Lolland. Møllerne vil bidrage positivt med bedre vilkår for forekomst af fisk og fiskeyngel med
fundamenterne, hvis erosionsbeskyttelse med udlagte sten (som erosionsbeskyttelse) fremmer
virkningen, som kunstige rev og tiltrækker fisk og dyr.
I opførelsesperioden for havmøllefundamenterne vil sæler undgå eller trække væk fra
aktivitetsområderne og erfaringen viser at de senere kommer tilbage for at søge føde mm.
Der er ingen småøer eller rev i nærheden af havmøllefundamenterne, såvel i den østlige placering,
som i hovedalternativet (Vestlige placering)
Da kilen imellem de to natura 2000 områder, som også rummer sejlruterne ind til Vesterøhavn
Og hvor havmøllerne tænkes placeret også hører til det mest trafikerede og dermed forstyrrede
havområde v. Læsø har sælerne i i forvejen søge væk fra dette område i en eller anden
udstrækning og havmøllerne vil antageligt ikke få yderligere negativ virkning. Ved hovedforslagets
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mølleplaceringer findes ingen opholdssteder for sæler idet der meget langt til småøer, rev og
uforstyrrede strande .

3.3.9 Marsvin.
Marsvin observeres i farvandene hele vejen rundt om Læsø. Læsø skiller de to bestande fra
Nordsøen/Skagerak og Indre dansk farvande. Der findes omfattende registreringer af Marsvin i
farvandene omkring Læsø. Udfra disse synes Marsvinene forekomst at være størst ved de større
dybdevariationer og strømningsforhold, som medfører at der er tilstrækkelig føde i området.
Af registreringerne af Marsvin kan ses at de det meste af tiden opholder sig på lidt større
vanddybder end de aktuelle i undersøgelsesområdet. Årsagen er antageligt at der er mere ro,
bedre vandkvalitet og mere føde.
Under opførelse af fundamenterne vil det være hensigtsmæssigt af anvende støjgeneratorer som
sender frekvenser, der vil få evt. Marsvin til at søge væk fra arbejdsområdet.

3.3.10 Boblerev.
Boblerev menes ikke at forekomme i undersøgelsesområdet eller i områder, hvor havbunden
består af sand. Det vil sige at såvel det vestlige placeringsforslag (Hovedforslaget) som alternativet
(østlige) i i kilen mellem de naturbeskyttelsesområderne, vil være placeret langt fra boblerev. Ved
Nordre Rønner og Læsø Trindel er der forekomster af stenrev, hvor boblerev findes. Ved det
Nordvestlige Rev er der både meldinger om at boblerev forekommer og om det modsatte. I alle
tilfælde skønnes det at mølleforslag baseret på den vestlige del af kilen er placeret så langt fra
boblerev, at disse ikke kan blive påvirket negativt.
I forbindelse med det geotekniske survey vil der også blive fotoscannet og evt. observerede
boblerev (enten koraller i op til 2 m højde eller pladeformede boberev) vil blive registrede med
henblik på at beskytte og bevare disse. Sandsynligheden for forekomst vurderes dog at være
minimal
3.3.11 Syd for Læsø.
I denne forbindelse regnes ikke med at vindmølleforslagene vil have indflydelse på områdets
betydning for rastende og ynglende fugle.
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BILAG til uddybende rapport. 29 MW havvindmøller nordvest for Læsø
BILAG 1
Ansøgers finansielle kapabilitet
Ansøgeren er Læsø Forsyning A/S, der ejes 100% af Læsø Kommune. Læsø er Danmarks mindste
Kommune målt i indbyggertal (1700). Læsø har i sommer sæsonnen et meget stort antal (3-4.000)
overnattende feriegæster. Der er da maksimal belastning på elnettet i modsætning til de flest
andre områder i landet, hvor det er lige før jul, der er elmaksimum.
Læsø Forsyning vil være i stand til at finansiere forundersøgelser og VVM, såfremt behovet for
geoteknisk surveys, vurderinger, målinger og analyser af påvirkninger etc. ikke overdimensioneres,
og undersøgelsesområdet begrænses i størrelse. Ligeledes vælges på forhånd den forventelige
mest egnede placering (hovedalternativet) og undersøgelserne fokuseres omkring dette område.
Der er også en naturmæssig fordel herved idet forstyrrelserne af forundersøgelserne, bliver mindst
mulige. Et budget på max. 4-5 mio.kr vurderes at være tilstrækkeligt under hensyntagen til det
begrænsede område, der undersøges samt at der vil være både specifike og generelle resultater
fra andre havmølleprojekters VVM, der vil have gyldighed og kan overføres til Læsø-forhold.
Læsø Forsyning vil da udgiften til VVM undersøgelser er risikobehæftet udføre VVM
undersøgelserne i samarbejde med andre vindmølle developers partnere herunder B2Wind ApS og
elseskaber i Danmark og Sverige, der kan deltage i såvel koordineringen af delopgaverne som i
finansieringen af udviklingsomkostningerne.
Der har derfor været forhandlet pt. med forskellige partnere om deltagelse i projektet, og disse har
ytret interesse, såfremt det kan sandsynliggøres at der vil kunne opnås en miljøgodkendelse.
Omsætning, resultat og nuværende investeringsnivauer for Læsø´s forsyningsselskaber har på
grund af det lave befolkningsantal lave størrelser, men disse overstiger i niveau omkostningerne til
en VVM undersøgelse, så det er principielt muligt for Læsø Forsyning, selv at investere i
forundersøgelse og VVM arbejdet. Men som nævnt, ønskes ikke at forsyningsselskaberne alene
tager risikoen for udviklingsomkostningerne og VVM.
I tilfælde af at der opnås tilladelse til etablere den ansøgte havmøllepark vil Læsø Forsyning indgå i
et joint venture eller et A/S med med andre havmølleinvestorer, idet hele projektinvesteringen og
– den hermed forbundne risiko er vurderet for stor for Læsø Forsyning.
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I en endelig fordeling af investeringerne og ejerskab til vindmølleparken vil Læsø´s
forsyningsselskaber antageligt ende op med at eje 1 – vindmøller i det omfang de kan finansieres
blandt andet med kreditter fra Kommunekredit.
De sidste 3 års regnskaber samt budgetter for 2015 for Læsø´s forsyningsselskaber findes på
hjemmesiderne
http://www.laesoeforsyning.dk/om-os/budget-og-regnskab/

http://www.laesoe.dk/default.asp?PageID=2192

BILAG 2
Ansøgers tekniske kapabilitet
Læsø Kommune råder via Kommunes forvaltning og de øvrige forsyningsselskaber på Læsø over et
antal ressourcepersoner, som har en bred teknisk og administrativ ekspertise, som har rutine i
anlæg og drift af tekniske anlæg, som transformerstationer, eltransmissionsanlæg, eldistribution,
vandforsyning, spildevandsrensningsanlæg, fjernvarme, biomasseforbrænding, solcelleanlæg,
havnedrift og –anlæg, færgedrift mm.
På grund af det forholdsvis lave antal af den fastboende befolkning (ca 1700 personer) er der
samlet set tale om en begrænset størrelse på den tekniske stab og medarbejderne er vant til at
arbejde på tværs. Den faglige viden er stor, da hver tekniker har et bredt fagområde at bestride.
Administrativt foretages time- og opgave registrering i for de forskellige forsyningsselskaber
personerne arbejder for
I turistsæsonen stiger befolkningstallet med op til 3-4.000 personer og udfordringen med at holde
de tekniske systemer kørende bliver væsentligt forøget. I denne periode forekommer også de el
mæssige- og forsyningsmæssige spidsbelastninger – i modsætning til andre del af landet hvor
spidsbelastningerne ligger i december måned.
Et havmølleprojekt, som det foreslåede, vil som en projektopgave blive fagligt ledet og bemandet
med af eksterne ressourcer bestående af dels eksterne konsulenter og dels af leverandører, der har
fået de enkelte delopgaver som eksempelvis: Geoteknisk survey og øvrige geotekniske
undersøgelser, Dimensionering af fundamenter, Levering og sætning af fundamenter, Levering og
installation af vindmølle (efter udbud), Levering og udlægning af søkabler og
Kommunikationskabler mm.
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Styregruppe
Læsø Forsyning A/S vil overordnet lede såvel forundersøgelsesaktiviteter som anlægsaktiviteter via
en styregruppe og en bygherrerådgiver.
Erfaringer indenfor såvel tekniske områder som miljømæssige vil tilgå ved indhyring af kvalificerede
konsulenter .

Projektledelse
B2Wind v. Frank A. Olsen Konsulent og bygherrerådgiver
Frank Olsen, har forstået såvel det tidligere Læsø projekt som de nuværende forundersøgelser og
oplæg og har en indgående erfaring med planlægning, anlæg og drift af havmølleprojekter. Frank
Olsen har stor erfaring med at sammensætte effektive teams til udførelse af forundersøgelser og
projektarbejde.
Omfattende erfaring med projektledelse, planlægning, bygning og drift af af havmølleparker
eksempelvis, Vindeby, Middelgrunden, Samsø, Nysted HavmølleparkBarrow, Walney, Avedøre
Havmøller, Horns Rev Retrofit mv.
I 1997 havde Frank Olsen formandsposten for den arbejdsgruppe, der udarbejdede
havmøllehandlingsplanen for Danmark for Energiministeriet og Elselskaberne.
Frank Olsen er bestyrelsesmedlem (næstformand) for Hvidovre Vindmøllelaug og har mere end 5
års driftserfaring med en 3,6 MW offshore vindmølle.
Frank Olsen har for Offshore Center Danmark, der er det nationale kompetancecenter for offshore
Vindkraft (og olie- gas) tilrettelagt og forestået en lang række undervisningsprogrammer i offshore
kompetenceudvikling, risikoanalyser af havmølleprojekter. (2010-2014)
Frank Olsen havde i perioden 2005- 2010 som vindkraftchef, ansvaret for opbygningen af DONG
Energys vindkraftområdet herunder porteføljen af offshore projekter i UK mm og har haft en
anselig andel i at udvikle DONG Energy til en af Europas største og førende havmølleaktører.(CV
vedlægges i særskilt bilagsrapport)

Ekspertviden, som evt. indrages i forundersøgelser og VVM (-ikke begrænset
til)
Jens Morten Hansen. Statsgeolog GEUS. Geologi og scanninger af kabeltracé etc. Specialistviden
om blandt andet Læsøs tilblivelse og undergrunden omkring Læsø. Har velvilligt vejledet kort om
Læsø´s geologiske forhold.
Brian Juel Jensen – Consult. Brian Juul Jensen har mere end 20 års erfaring med at udvikle
havmølleprojekter i UK som i DK. Han har været en af DONG Energy´s nøglepersoner i udførelsen
af godkendelsesarbejde vedr. ”påvirkning af menneskelige miljøforhold og –aktiviteter ” (Sejlads,
fiskeri, tele mm)
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(CV vedlægges i særskilt bilagsrapport)

Kurt Jensen – Marcon. Naturmæssige- miljøpåvirkinger
Har mange års erfaring som ”Consent manager” hos blandt andet Dong Energy. Kurt Jensen er
Marinbiolog og specialiseres i ”Påvirkninger af naturmæssige miljøforhold”. Kurt Jensen er
desuden formand for Dansk Marinbiologisk Selskab.
(CV vedlægges i særskilt bilagsrapport)

Fundering
Delundersøgelser på miljøområdet samt teknisk dimension mm af havmøllfundamenterTeknisk og
del. Der trækkes på firmaer som har erfaring med havmøllefundamenter som
Cowi, Rambøll, Grontmij herunder på leverandørfirmer som Uni Foundation A/S (sugebøtter),
Bladt, Per Aarsleff A/S samt MT Højgaard.
Vindmøller
Der indhentes forslag fra Vestas og Siemens Wind Power, som de mest erfarne indenfor havmøller,
men andre leverandører er mulige og i en udbudsrunde vil det blive konstateret hvilke der byder på
den bedste økonomi i anlæg og drift.
Certificering
Havmølleprojektet og især fundamenterne skal udover det design, der udføres af konsulent eller
fundaments leverandøren i samarbejde med vindmølleleverandøren certificeres feks af DNV-GL,
Det Norske Veritas og Germanischer Lloyds i fusion. Dette vil være en kontrol af projektets
robusthed og kvalitet, ligesom det sikres at der ikke anvendes flere materialer og råstofressourcer
end nødvendigt.
Turn Key leverandør
Efter sonderinger med vindmølleleverandører og skitsering af funderingsmulighederne overvejes
det at overlade hele projektgennemførelsen til en turn key-leverandør for nedsættelse at
bygherrens koordinationsforpligtelse og risiko. Erfaringsmæssigt vides dog at der vil være store
besparelser at hente ved at opdele projektet på nogle få hovedkontrakter feks. fundamenter,
kabler og vindmøller samt resterende, mindre kontrakter, såfremt at disse styres stramt og der
lægges det fornødne slæk (buffer) ind imellem leverancerne.
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Samarbejdsaftaler imellem konsulenter og Læsø Forsyning
Imellem B2Wind og Læsø Forsyning foreligger en samarbejdsaftale om koordinering og
forberedelse af forprojekt og forundersøgelsesarbejde vedr. Læsø Havmøller. Ovenfor er beskrevet
hvilke ressourcer, der vil blive trukket ind til miljømæssig koordinering af eksempelvis
Marinbiologiske emner og emnet menneskelig miljøpåvirkning.
Der er indgået en samarbejdsaftale for konkretisering og regulering af samarbejdet i ”Offshore
Wind Udviklingsteam” mellem Marcon, Euroscan og B2Wind for udførelse og koordinering af den
kommende forundersøgelse og VVM og det sikres at parterne yder uafhængig rådgivning og
udredning.
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1. Indledning
1.1

Energipolitisk aftale 2012-2020

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk
aftale for perioden 2012-2020. Energiaftalen er en afgørende forudsætning for at
kunne dække en stadig større del af energiforbruget i Danmark med vedvarende
energi. Parterne bag aftalen er enige om, at omstillingen til et Danmark med en
energiforsyning dækket af vedvarende energi hviler på troværdige, stabile og
langsigtede rammer om den danske energipolitik.
Aftalen sigter bl.a. mod, at energi skal gøre Danmark mindre sårbar over for de
svingende og stigende priser på fossile brændsler, som den globale
befolkningstilvækst og klodens svindende ressourcer skaber.
Energiaftalen har som mål at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved
at skabe en grøn økonomi i vækst. Aftalens initiativer peger bl.a. frem mod et
langsigtet mål om at energiforsyningen i 2050 skal være baseret på vedvarende
energi, samtidig med, at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres.
Aftalen skaber sikre rammer for Danmarks energipolitiske retning i de
kommende år, ligesom aftalen tilvejebringer et grundlag for at foretage de
nødvendige investeringer i bl.a. vedvarende energi.
I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen på baggrund af
Havmølleudvalgets1 screening seks områder for kystnære havmølleparker, hvor
der skulle gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt
planlægning for ilandføringsanlæg med tilhørende udbygning af elnettet på land.
De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt,
Smålandsfarvandet og Bornholm.

1 Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havmøller.
Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk.
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Sæby

Vesterhav Nord

Vesterhav Syd
Sejerø

Smålandsfarvandet
Bornholm

Denne proces resulterede i et udbud af kystnære havvindmølleparker nu
gennemføres. Dette udbud er et såkaldt multisiteudbud af havvindmølleparker,
hvor der sammenlagt kan opstilles op til i alt 350 MW. Der kan bydes ind med op
til 200 MW på hvert af de seks forskellige områder, bortset fra Bornholm, hvor
der kun kan indpasses 50 MW.
Grundet den kystnære placering kan intet område indeholde mere end 200 MW,
og alle parkerne vil blive placeret mindst 4 km fra land. Det kystnære udbud er
omfattet af værditabsordningen og køberetsordningen.
Produktionen fra 200 MW svarer til elforbruget i ca. 200.000 husstande.
De kystnære placeringer af havvindmølleparkerne er primært fastlagt ud fra et
ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og
virksomheders elregning nede. Det er generelt billigere at bygge kystnært end
længere ude på havet, da havdybderne generelt er lavere og fundamentsomkostningerne dermed mindre. Desuden mindskes omkostningerne til drift og
vedligehold, når sejltiden ud til møllerne er kortere. Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere, når kablerne til land er kortere.
Landvindmøller er generelt billigere end havvind, men pga. naboeffekter er
mulige projektområder begrænset.
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En tilbudsgiver har mulighed for at byde på og vinde samtlige 350 MW på f.eks.
2-3 placeringer, hvilket forventes at give stordriftsfordele og dermed billigere
bud. Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest
fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive
opstillet havmøller i alle seks områder.
For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter
gennemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på
Miljøet), herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag
for VVM-redegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet
som på land, varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og
Naturstyrelsen.

1.2

VVM proces for Sæby Havmøllepark

VVM-redegørelse med ikke-teknisk resumé og miljørapport for Sæby
Havmøllepark har sammen med forslag til kommuneplantillæg været i 2.
høringsperiode fra den 22. maj 2015 til den 24. august 2015, hvor projektet også
har været i høring ved berørte myndigheder. Udkast til VVM-tilladelsen har ikke
været sendt i offentlig høring.
Denne sammenfattende redegørelse behandler de indkomne høringssvar for
VVM-redegørelsen fra denne 2. høringsperiode.
Energianlæg på havet er i henhold til bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om
vurdering af virkning på miljøet ved projekter om etablering af
elproduktionsanlæg altid VVM-pligtigt. Derfor skal der udarbejdes en VVMredegørelse for hele havmølleprojektet. Naturstyrelsen har delt VVM-myndighed
med Energistyrelsen, hvor Energistyrelsen er myndighed for anlæggene på havet,
mens Naturstyrelsen er myndighed for anlæggene på land.
Det tidligere Klima- Energi- og Bygningsministeriet (nu Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet) har pålagt Energinet.dk at varetage vurderingen af virkninger
på miljøet (VVM) for Sæby havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg og
anlæg på land. Energinet.dk er således bygherre på projektet.
Naturstyrelsen har på baggrund af anmeldelse fra Energinet.dk og i
overensstemmelse med dette pålæg og ifølge § 3 i VVM-bekendtgørelse nr. 1510
af 15/12-2010 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Da anmeldelsen
er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter de hidtil
gældende regler i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, jf. § 17, stk. 2 i
bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Energinet.dk er bygherre, jf. § 11, stk. 5, nr. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr.
1510 af 15/12-2010), og de anmeldte landanlæg til det konkrete projekt er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 under følgende punkt:
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Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler
dimensioneret til spændinger over 100 kV samt tilhørende stationsanlæg
dog undtaget elkabler på søterritoriet.
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Punkt 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være
til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag
1).

I lyset af, at der skal udarbejdes en samlet VVM-redegørelse for både anlæg på
land og anlæg på havet, er der gennemført en samlet offentlig høringsproces for
hele projektet.
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/072013), § 3 stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering af selve
kommuneplantillægget.
Det er i lov om miljøvurdering af planer og programmer et krav, at der ved
godkendelse og udstedelse af kommuneplantillægget udarbejdes en
sammenfattende redegørelse for:
1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan
miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er
taget i betragtning,
2. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige
alternativer, der også har været behandlet, og
3. Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af
planen eller programmet.
Det er i VVM-bekendtgørelsen et krav, at Naturstyrelsen udarbejder en
sammenfattende redegørelse til de berørte kommunalbestyrelser, før
kommuneplantillægget udstedes. Indholdet af den sammenfattende redegørelse,
skal ifølge VVM-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 (nr. 764 af 23/06-2014) omfatte:
1. Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet
til denne
2. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den
forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i
afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger,
der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
3. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.
4. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkninger på miljøet som følge
af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget.
Denne sammenfattende redegørelse er derfor udarbejdet i forhold til både VVMredegørelsen og miljøvurderingen af kommuneplantillægget.
Udstedelse af etableringstilladelse efter Energistyrelsens regler, med nærmere
vilkår for havmølleparken på baggrund af godkendt forundersøgelsesrapport vil
først finde sted, når udbuddet er afgjort og der er indgået koncessionsaftale med
en vinder af udbuddet for Sæby Havmøllepark.
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2. Den videre proces
Naturstyrelsen fremsender denne sammenfattende redegørelse til Frederikshavn
Kommune sammen med kopi af indkomne indsigelser og bemærkninger,
hvormed kommunalbestyrelsen får lejlighed til at udtale sig inden Naturstyrelsen
træffer endelig afgørelse om udstedelse af kommuneplanretningslinjer for
projektets landanlæg.
Den sammenfattende redegørelse indeholder en beskrivelse af hvordan udtalelser
og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning.
En eventuel udtalelse fra kommunalbestyrelsen skal være Naturstyrelsen i hænde
inden den 8. februar 2016. Bemærkninger kan sendes pr. mail nst@nst.dk,
alternativt pr. brev, gerne mærket med sagsnummer NST-131-00170. Den
sammenfattende redegørelse indeholder også et udkast til en VVM-tilladelse for
etablering af projektets landanlæg med tilhørende vilkår.
Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af
projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil
Naturstyrelsen meddele VVM-tilladelse til at gennemføre projektets landanlæg på
nærmere angivne vilkår. VVM-tilladelsen vil indeholde nærmere bestemte vilkår
og eventuelle afværgeforanstaltninger, som skal minimere de potentielt negative
effekter af projektets landanlæg.
Det endelige kommuneplantillæg, VVM-tilladelsen for etablering af projektets
landanlæg samt den sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort
med angivelse af mulighed for klage.
Energistyrelsen vil derudover udstede en etableringstilladelse med nærmere
vilkår for projektets offshore anlæg i medfør af VE-lovens § 25. Herefter vil
projektet kunne realiseres.
Såfremt der meddeles etableringstilladelse til projektet på havet, vil denne blive
offentliggjort med angivelse af mulighed for klage.
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3. Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport samt ikke
teknisk resumé for etablering af Sæby Havmøllepark, har været fremlagt i 2.
offentlige høring i perioden 22. maj 2015 til den 3. august 2015. Høringsperioden
blev sidenhen forlænget til 24.august 2015.
Der er i høringsperioden indkommet 306 høringssvar – henholdsvis fra 8
myndigheder, 23 interessenter og 275 lodsejere. Af disse lodsejere udgør de
omtrent 200 et fælles standard høringsvar. En interessent og en lodsejer har
endvidere medsendt underskriftsindsamlinger fra tilsammen 758 andre borgere.
Oversigt ses i bilag 1. Kort og langt resumé af høringssvarene fremgår af bilag 2.
Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende ud fra følgende
emner:
Kapitel 3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på land
A. Tracé/linjeføring og kabelstation
B. Landrelateret plante- og dyreliv
Kapitel 3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på havet
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Visuelle forhold og landskab
Maritimt plante- og dyreliv
Ejendomsforhold
Turisme og rekreative interesser
Støjpåvirkninger og sundhed
Erhverv og beskæftigelse
Alternative løsninger
Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler)
Placering af havmøllepark

Kapitel 3.3 Resumé og vurdering af høringssvar, øvrigt
L. Proces
M. Andet

Sammenfattende redegørelse
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3.1

Resumé og vurdering af høringssvar vedr.
anlæg på land

Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne
(A) – Tracé / linjeføring og kabelstation

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

I forhold til ilandføring er der følgende
spørgsmål:
(192L) ønsker svar på. hvornår der
er behov for 2 ilandføringspunkter.

I det udbud der gennemføres for Sæby Havmøllepark vil
der være mulighed for at etablere ilandføring af søkabler i 2
korridorer til land. Det vil være op til de bydende og den/de
mulige koncessionshaver(e) at beslutte om det er
nødvendigt at benytte mere end én ilandføringskorridor.
Det er mest sandsynligt at der vil blive benyttet én
ilandføringskorridor alene ud fra en anlægsøkonomisk
betragtning.

Ingen konsekvens

I forhold til transformatorstationernes
placering er der flere konkrete forhold:
placering bør ske i forbindelse med
området ved Sæby Rensningsanlæg
(1M)
område 3 foretrækkes ikke, ud fra
nabohensyn (12L, 29L) samt
undgåelse af støjpåvirkning af dyr
(12L)
Dertil kommer et spørgsmål om, hvilke
tiltag vil blive gjort for at reducere den
øgede støjbelastning ifm. udvidelse af
eksisterende stationsanlæg (192L)

I forhold til traceet af landkablet er der
indkommet flere konkrete forslag:
Er ikke interesseret i at have folk
rendende i sin have og grave kabler
(10L)
Ikke på Solsbækvej 260-265 (28L)
Samt følgende kommentarer og
spørgsmål:
Vejdirektoratet er indstillet på efter
ansøgning og på tekniske vilkår at
godkende, at de pågældende
statsvejs-strækninger underbores for
fremføring af kabler i tilknytning til
projektet (5M), ligesom
vejdirektoratet redegør for
gæsteprincippet ift.
ledningsføringen.
Frederikshavn Kommune har 3
konkrete forslag til ændringer (vedr.
jordforurening samt
kommuneplanrammen for området)
Hvis vindmølleparken flyttes mod
nord, vil der så ske tiltag for at
reducere etableringsomkostningerne
for ledningsnettet? (192L)
Er der blevet undersøgt i hvilket
omfang nedgravning af kabler vil
komme foregå i jagtsæsonen? (192L)
(50L) gør opmærksom på fortsat
mulighed for råstofindvinding
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Ingen konsekvens
I forbindelse med detailprojektering af kablets endelige
linjeføring samt placering af kabelstation vil der blive
gennemført lodsejerforhandlinger vedrørende den endelige
linjeføring og placering. Herunder tages i videst muligt
omfang hensyn til ejendommenes fortsatte
udnyttelsesmuligheder, Der forsøges indgået frivillige
aftaler såvel vedrørende linjeføring som vedrørende
erstatninger for servitutpålæg og forhandlinger vedrørende
areal erhvervet til kabelstation. I erstatningsspørgsmålet
indgår naturligvis eventuelt tabte udnyttelsesmuligheder
for ejendommen. VVM-redegørelsen peger på en placering
i område 3 som den mindst fordelsagtige, da de negative
virkninger her vil være de største. VVM-redegørelsen viser
dog også at det er muligt at placere en kabelstation i alle tre
områder såvel i forhold til støj og landskabelige virkninger
mv.
Ingen konsekvens
Vedrørende placering af kabler og kabelstation, se ovenfor.

Bemærkninger om underboring af statsvej og
gæsteprincippet tages til efterretning.
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget udstedes kun, hvis der tildeles
koncession for etablering af Sæby Havmøllepark.
Forurenet jord
I forbindelse med anlæg af kabel og detailprojektering vil
de fornødne tilladelser og dispensationer blive ansøgt hos
berørte myndigheder.

I forhold til anden planlægning bliver der
gjort opmærksom på, at der ved den
endelige projektering tages hensyn til
gasledninger i området (2M)

Tages til efterretning.

Ingen konsekvens

(B) – Landrelateret plante- og dyreliv

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

Naturstyrelsen (6M) har supplerende
oplysninger om fredskov,
skovrejsningsområder samt
skovtilstandsindeks.

Tages til efterretning.

Ingen konsekvens
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3.2

Resumé og vurdering af høringssvar vedr.
anlæg på havet

Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne
(C) – Visuelle forhold og landskab

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

Der er indkommet en del bemærkninger
ang. de visuelle påvirkninger af
havmølleparken. Bemærkningerne
vedrører følgende aspekter:
- Havmøller vil genere visuelt (6I, 7I,
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L,
18L, 19I, 21I, 21L, 23I, 23L, 25L, 29L,
30L, 31L, 32L, 37L, 38L, 40L, 43L,
44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L,
59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L,
67L, 69L, 71L, 72L, 73L, 75L, 77L,
78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L,
92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L,
101L, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L,
107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L,
115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L,
121L, 122L, 123L, 124L, 125L, 126L,
127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L,
134L, 135L, 136L, 138L, 140L, 141L,
143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 150L,
151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L,
159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L,
167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 176L,
178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L,
186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L,
195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L,
201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L,
208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L,
217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L,
224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L,
231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 236L,
237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L,
243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L,
250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 255L,
256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L,
263L, 264L, 268L, 269L, 270L, 271L,
272L, 273L)
- Havmøllerne vil fremstå dominerende
(1I) og ødelægge naturoplevelsen (1I,
11I, 17I, 28L, 36L, 47L)
- Havmøllerne vil visuelt syne som en
mur (3L, 5L, 11L, 17L, 21L, 23L, 27L,
28L, 33L, 34L, 36L, 37L, 38L, 39L,
40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L,
75L, 136L)
- Havmøllerne vil være meget synlige
med stor horisontal udbredelse (12L,
19I, 47L, 140L)
- Tilslutter os derfor 100 %
Akademirådets landskabsudvalg
udtalelse ”Havet og udsigten til
horisonten tilhører os alle (7I, 36L)
- Havmøller vil ikke harmonere med de
mange beskyttelses- og
bevaringshensyn, der gælder for at
bevare Sæbys harmoniske fremtræden
og attraktionsværdi (5I, 47L)

Beslutningen om at lade et kystnært udbud indgå som del
af det energipolitiske forlig af marts 2012 afspejler et
politisk ønske om at holde omkostningerne til
udbygningen og dermed borgeres og virksomheders
elregning nede. Det er generelt billigere at bygge kystnært
end længere ude på havet, da havdybderne generelt er
lavere og fundaments-omkostningerne dermed mindre. En
øget havdybde fra 10-15 m til 25-30 m kan isoleret set
betyde mere end en fordobling af omkostninger til
fundering.
Desuden mindskes omkostningerne til drift og vedligehold,
når sejltiden ud til møllerne er kortere.
Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere.
Derudover er det politisk er besluttet at pålægge det
kystnære udbud et prisloft. Dette for at sikre, at det
kystnære udbud ikke bliver for dyrt.

Af hensyn til landskabsoplevelsen foreslås det som
vilkår i etableringstilladelsen, at
møllerne skal opføres med
samme højde, udseende og type.
Endvidere skal de opstilles i et
letopfatteligt geometrisk
mønster og derved fremtræde
som en velafgrænset gruppe.
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Placeringen af havmølleparken er et resultat af
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På
baggrund af dette er det politisk besluttet at parkerne skal
flyttes mindst 4 km fra land for at mindske de visuelle
gener.
Det kan ikke undgås, at opstilling af den kystnære
havmøllepark vil påvirke de visuelle og landskabelige
forhold på land.
Møllernes synlighed i landskabet er undersøgt i VVMredegørelsen / miljørapporten på baggrund af
visualiseringer fra en række punkter i baglandet, herunder
i klart vejr, gråvejr og diset vejr, samt i nattemørke.
Havmølleparken vil have en væsentlig visuel effekt i
nærzonen, dvs. kystområderne som ligger nærmest
mølleparken. Der er stor synlighed fra kysterne, den
bagvedliggende kystslette og morænebakkerne. Længere
mod nord, ved Ålbæk Bugt, og mod syd, ved Stensnæs og
Aså, vil den overordnede visuelle påvirkning umiddelbart
fra kysten være mindre, og fra landskaberne bagved kysten
mindre til neutral. Havmølleparken vil kunne opleves i
hele sin horisontale udstrækning, og påvirkning af
områdets store skala er uundgåelig fra flere positioner.
Længere inde i land vil intensiteten og den horisontale
udbredelse mindskes, og den overordnede påvirkning være
mindre.
Mølletype, møllestørrelse og opstillingsmønster er ikke
kendt på nuværende tidspunkt, men afgøres først når og
hvis der indgås koncessionsaftale.

Der tilføjes desuden et vilkår i
etableringstilladelsen om at det
bør tilstræbes, at stille færre
men større møller op.

En del af høringssvarene vedrører
vindmøllernes belysning.
Bemærkningerne vedrører følgende
aspekter:
- Generende lysglimt og refleksglimt
(1I, 5I, 18I, 23I 28L, 154L)
- De særdeles kraftige markeringslys vil
udgøre et lyshav, der i allerhøjeste
grad vil ødelægge den rekreative og
stille glæde ved området (13I, 19I)
- Henstilling til at anvende 'on-demand'
belysning (5I)

Det er i VVM'en vurderet at der kan være en væsentlig
påvirkning i de kystnære områder. Belysningen skal følger
gældende lovgivning fra Trafikstyrelsen, men der
opfordres til at koncessionshaver indgår dialog med
Trafikstyrelsen om at tillade andre muligheder/løsninger.

I forhold til VVM-redegørelsens
visualiseringer af havmølleparken er der
følgende bemærkninger:
- Der stilles spørgsmålstegn ved valget i
de præsenterede fotos (1I), blandt
andet er kun 3 billeder af de 19
visualiseringer fra Sæby, mens de 15
øvrige er fra hhv. Asaa, Lyngså,
Frederikshavn, Strandby Jerup og
Læsø, som alle ligger i meget
væsentlig afstand til Sæby. Jerup
ligger 30 km væk (24L, 154L)
- De foretagne visualiseringer er ikke
korrekte (19I), nye beregninger er
vedhæftet høringssvar (3L)
- Fejl i billedtekst: foto, der skal
forestille fiskeri fra Sæby havn er fra
Strandby Havn (19I)

Visualiseringerne i VVM-redegørelsen er udarbejdet
retvisende og efter bedste mulige tekniske metode. Alle
fotostandpunkter er indmålt i forhold til skitseprojektet for
havmølleparkens og de enkelte havmøllers placering som
vist på kortmaterialet. Størrelsen af havmøller er skaleret
korrekt i forhold til en betragtningsafstand på 47 cm for A3
print og 32 cm for A4 print af visualiseringerne.
Visualiseringspunkter er valgt i samråd med berørte
kommuner og Naturstyrelsen.

På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne
vil den visuelle påvirkning også omfatte lysene, der vil
kunne ses over havet i skumringen, om natten og i dårligt
vejr.

Der er indsat vilkår i
etableringstilladelsen, hvoraf det
fremgår, at koncessionshaver så
vidt muligt, anvender alternativ
og mindre forstyrrende
afmærkning. Dette aftales med
Trafik- og Byggestyrelsen

Der er dog ny teknologi på vej som måske kan afprøves på
disse nye parker. Trafikstyrelsen kan konsulteres i
forbindelse med mulige løsninger på specifikke projekter.
Ingen konsekvens

Dokumentationen af de visuelle virkninger skal ske i
forhold til indsigt fra såvel nærzone, mellemzone som
fjernzone. I forhold til det samlede antal mulige
fotostandpunkter er der lagt størst vægt på Sæby og
Frederikshavn.
Totalhøjden på de opstillede havmøller kan ikke overstige
220 m.
Bemærkning vedrørende foto i Figur 11-46 taget til
efterretning.

(D) – Maritimt dyreliv og natur

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

I forhold til dyrelivet udtrykkes der
bekymring for:
- Fuglenes trækruter til og fra Natura2000 områder (1L, 5I). Og er spørges
ind til, om man har overvejet at flytte
fuglereservatet syd for Sæby (4L)
- Skadevirkningerne på overvintrende
sortænder og lommer (28)
- Dyrelivet generelt (5L, 22L, 24L)

VVM-redegørelsen har behandlet mulige påvirkninger af
dyrelivet og herunder fugle. Data, analyser og vurderinger
viser, at Sæby Havmøllepark vil medføre mindre
virkninger i form af kollisionsrisiko for trækkende fugle.
Sæby Havmøllepark er også vurderet i forhold til
virkninger på udpegningsgrundlaget for Natura 2000
områder og data, analyser og vurderinger viser, at en
skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000
områderne kan afvises.

Ingen konsekvens

I forhold til hensynet til naturen er der
bemærkninger om:
- Hvordan havmøllernes placering
harmonerer med, at en overvejende
del af det udlagte område blive
omfattet af fredning i 2015 (blød
havbund) ca 65% (1I, 7I, 9I, 68L,
192L)
- Forslag om at flytte havmøllerne af
hensyn til naturen (181L)
- Hvordan havmøllerne harmonerer
med naturbeskyttelseslinjer, som er til
for at beskytte naturen (3L)
- Om havmøller giver dårlig

Fredning af blødbund
Vedr. fredning af havbunden: I forbindelse med
implementeringen af havstrategidirektivet har der i 2015
været et forslag i offentlig høring om at udpege 6 områder i
Kattegat, som foreslås beskyttet mod en række aktiviteter,
der fysisk påvirker havbunden. Forholdet til en eventuel
kommende kystnær havmøllepark ved Sæby vil indgå i
arbejdet med at fastlægge den endelige afgrænsning af de
beskyttede områder. Naturstyrelsen skal således bemærke,
at den endelige afgrænsning for de kommende beskyttede
områder ikke er endeligt fastlagt.

Ingen konsekvens

Flytning af havmølleparken
Vedrørende flytning af havmølleparken til Natura 2000
område syd for Sæby, se bemærkninger under K
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vandcirkulation ved stranden og
dermed ildelugtende vand (28L)

I forhold til VVM redegørelsen behandling
af 'natur' er der anfægtet en række
forhold:
- Der mangler kort med
beskyttelseslinjer (3L)
- Der fejlkonkluderes mht. den
formodede virkning på fuglelivet (10I)

Vandskifte ved kysten
Sæby Havmøllepark vil kun have betydning for bølgehøjde,
strøm og vandskifte i ubetydelig grad lokal i selve
havmølleparken. Vandskifte ved kysten vil ikke blive
påvirket.
Beskyttelseslinjer
Alle relevante beskyttelseslinjer er behandlet i VVMredegørelsen og tilhørende baggrundsrapporter. De mest
væsentlige beskyttelseslinjer er vist på kortmaterialet i
VVM-redegørelsens delrapport 2 og 3.

Ingen konsekvens

Fuglelivet
Konklusioner vedrørende Sæby Havmølleparks mulige
virkninger på fuglelivet viser, at projektet kan gennemføres
uden væsentlige påvirkninger på fuglebestandene og
internationale naturbeskyttelsesområder.

(E) – Ejendomsforhold

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

Der er en del af de indkomne
bemærkninger, der omhandler påvirkning
af ejendomsforhold:
- Ejendomsværditab som følge af
projektet (1I, 3L, 4L, 19I, 27L, 45L,
52L, 53L, 154L, 211L, 215L, 266L)
- Forventelige tab estimeres til 300-500
mio. kr (7I, 9I, 24L, 52L)
- Derfor påberåber en del borgere sig
retten til at kræve erstatning (9I, 24L,
26L, 27L, 35L, 36L, 45L, 64L, 90L,
94L, 154L, 215L, 219L, 245L)
- (265L) mener, at der bør gives
kompensation betaling af mere en 1 %
af ejendommens værdiforringelse.
- (192L) spørger, hvordan
sommerhusejere tænkes kompenseret,
når værditabsordningen kun er
gældende beboelsesejendomme.
- (192L) spørger, hvordan der i VVM
redegørelsen kan konkluderes, at de
socioøkonomiske effekter i kraft af
påvirkning på sommerhusværdier og
turisme være lille, regional og
kortvarig.

Det kan ikke udelukkes, at ejendomspriserne for både
helårsboliger og sommerhuse i området kan påvirkes
negativt af havmølleparken. Hvor stor en effekt
havmølleparken har på prisudvikling og salgstider er
afhængig af faktorer som afstand til mølleparken,
opstillingsmønster, møllernes størrelse. Et studie fra
Sverige konkluderer at huspriserne i forbindelse med
landbaserede møller bliver negativt påvirket af både de
visuelle forhold og tætheden til etablerede landanlæg /24/.
Derimod er der ikke fundet tegn på påvirkning af
udlejning.

Ingen konsekvens for projektet.
Vindmølleudbyder skal indkalde
til offentligt møde med
orientering om værditabs- og
køberetsordning. Mødet vil blive
annonceret, ligesom
udbudsmateriale vil være
tilgængeligt på internettet. Efter
det offentlige møde kan der
inden for en frist på 8 uger
anmeldes krav om værditab.

Gældende regulering af værditabsordningen og
køberetsordningen fremgår af Lov om fremme af
vedvarende energi (VE-loven), lov nr. 122 af 6. februar
2015.
Værditabsordningen har til formål at kompensere naboer
til vindmølleprojekter for et eventuelt værditab af deres
beboelsesejendom. Det er Taksationsmyndigheden, der er
en uafhængig myndighed, der vurderer et eventuelt
værditab og fastsætter erstatning derefter. Kun værditab
grundet støjgener, skyggekast eller visuel påvirkning, på
mere end 1 % af ejendommens samlede værdi udbetales.
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed, men kan indbringes for domstolene.
Værditabsordningen gælder beboelsesejendomme
defineret som ”fast ejendom, der lovligt kan anvendes til
permanent eller midlertidig beboelse herunder
udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af
beboelsen…” og således også sommerhuse der falder
indenfor denne definition.
Socioøkonomiske effekter (visuelle virkninger på
ejendomme) er i anlægsfasen (2 år) vurderet som værende:
Lille, regional og kortvarig. I drift (25-30 år) er virkningen
vurderet som mellem, regional og lang.

Øvrige bemærkning ift. ejendomsforhold:
- Spørger hvordan havmøllerne kan
tillades, når lodsejere ikke må
kystsikre med begrundelse i visuelle
forhold (4L)
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Naturbeskyttelsesloven og planloven, der indeholder
bestemmelser om byggeri inden for hhv.
strandbeskyttelseslinjen (0- 300m fra kysten) og
kystnærhedszonen (0-3km fra kysten), gælder ikke på
søterritoriet, og bestemmelserne finder derfor kun
anvendelse for landanlæggene.

Ingen konsekvens

(F) – Turisme og rekreative interesser

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

Følgende bemærkninger relaterer sig til
projektets påvirkning af turismen i
området:
- Nuværende forslag vil gå hårdt ud
over turismen i Sæby (5L, 6L, 7L, 9I,
17I, 18I, 20I, 23I, 33L, 48L, 90L, 94L,
144L, 149L, 172L, 211L, 227L, 246L,
251L) samt livet ved stranden og
havnen (11I, 19I, 39L, 53L, 12I)
- (13I) argumenter, at et fald i turismen
på 10 procent svarer til 450 mill. i en
havmølles levetid.
- Placeringen af havmøllerne er i
modstrid mod Frederikshavn
Kommunes turisme satsning (1I, 2L,
4L, 8I, 27L)
- Havmøllerne vil ødelægge Sæbys idyl,
og turisterne vil derfor forsvinde (53L,
91L, 266L)
- Sæby Havn besøges hvert år af et stort
antal gæstesejlere. 7000-8000 om
året. Mange af disse sejlere vil
forsvinde. Især i anlægsfasen (23L).
Flere norske sejlere har allerede
tilkendegivet dette (1I, 2L, 7I, 9I)
- Overvejede at flytte til Sæby, men ikke
mere (173L)
- Turismen er Sæbys chance for at klare
sig i "Udkantsdanmark" (1I, 2L, 4L, 7I,
17I, 27L)

Påvirkningen på turismen vurderes primært at være
knyttet til det visuelle indtryk.

Ingen konsekvens

I forhold til områdets rekreative
interesser, spørges der ind til følgende:
- Hvorfor gælder de traditionelle
hensyn ift. opdelingen af funktioner i
byen på en hensigtsmæssig måde ikke,
når det gælder "industri på havet"
(17I)
- Hvorfor varetages de rekreative
interesser ikke, som det ellers normalt
er tilfældet indenfor strand- og
skovbeskyttelseslinjer (205L)

Naturbeskyttelsesloven og Planloven, der indeholder
bestemmelser om byggeri inden for hhv. strand- og
skovbeskyttelseslinjer og kystnærhedszonen (0-3km fra
kysten) gælder ikke på søterritoriet, og bestemmelserne
finder derfor kun anvendelse for landanlæggene.

Ingen konsekvens

I forhold til VVM-redegørelsens vurdering
af påvirkningen af turismen, stiller
følgende sig tvivlende overfor rapportens
konklusioner:
- I forhold til konklusionen om, at
overordnede påvirkning på turisme,
rekreative områder og aktiviteter være
ubetydelig, vil (192L) gerne vide, på
hvilket grundlag konklusionen, om at
anlægsfasen har ubetydelig
indvirkning på turisme er truffet
- (19I, 192L) betvivler konklusionen
om, at havmøllerne kan tages til
indtægt for en stigende turisme.
Ligesom (7I, 9I, 36L, 215L) ikke
mener, at Esbjerg er et
sammenligneligt eksempel
- (192L) efterlyser inddragelse af egne
tal fra Sæby, samt en
helhedsvurderingen af turismefald og
stigning, inkl. effekten på
udlejningsmulighederne for de to
campingpladser i Sæby.

Se ovenfor.

Ingen konsekvens

Der kan potentielt være en vis indflydelse på
tilstrømningen af turister til området med afledte effekter
på indtægtsgrundlaget for erhvervsdrivende der
hovedsagligt har deres hovedindtægt fra turisme så som
sommerhusudlejer, butikker, kiosker m.v.
En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende
interesse for at opleve havmølleparken på tæt hold både
blandt beboere i området og turister udefra. Hvor stor
effekten på turisttilstrømningen vil være, er afhængig af
hvor stor succes kom-munen har med at brande projektet
som en lokal attraktion samt med at markedsføre og skabe
synergi med Energiby Frederikshavn.
I forhold til erhvervsturisme vurderes at der ingen
påvirkning er, da erhvervsturister hovedsageligt består af
gæster ved kursussteder/hoteller, som vægter andre
parametre højere, fx pris og beliggenhed.
Den generelle påvirkning på turisme som følge af en
havmøllepark ved Sæby overordnet vurderet at være
ubetydelig.

Vurdering af påvirkninger bygger på en vurdering af
mulige gener forbundet med anlægsarbejdet, herunder
støj, barriereeffekter for aktiviteter kystnært på land og på
havet og andre gener og visuel påvirkning fra aktiviteterne
med opstilling af møller på havet. Påvirkningerne er
vurderet at være kortvarig og ubetydelig,
En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende
interesse for at opleve havvindmølleparken på tæt hold
både blandt beboere i området og turister udefra. Hvor
stor effekten på turisttilstrømningen vil være, er til dels
afhængig af hvor stor succes kommunen har med at
brande projektet som en lokal attraktion samt med at
markedsføre og skabe synergi med Energiby
Frederikshavn.
Der er ikke fundet oplysninger fra VisitDenmark eller
kommunen om turismens økonomiske betydning for Sæby.
Områdets naturoplevelser og kreative værdier er redegjort
for under behandlingen af naturinteresser.

Sammenfattende redegørelse
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- (3L, 144L) mener ikke, at der i
opgørelsen lægges nok vægt på
områdets naturoplevelser og
rekreative værdier.

(G) – Støjpåvirkning og sundhed

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

I forhold til støj er der følgende
kommentarer:
- Såvel den hørbare støj som den ikke
hørbare men målbare lavfrekvensstøj
vil være forstyrrende (1I, 5L, 6I, 7I, 9I,
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17I,
17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 28L,
30L, 31L, 32L, 34L, 35L, 37L, 38L,
40L, 43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 54L,
56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L,
64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 72L,
73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L,
87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L,
99L, 100L, 101L, 102L, 103L, 104L,
105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L,
113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L,
119L, 120L, 121L, 122L, 123L, 124L,
125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L,
132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L,
141L, 143L, 145L, 146L, 147L, 148L,
150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L,
157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L,
166L, 167L, 168L, 169L, 171L, 174L,
176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L,
185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L,
194L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L,
200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L,
207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L,
216L, 217L, 218L, 219L, 220L, 221L,
223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L,
230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L,
236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L,
242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L,
249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 254L,
255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L,
262L, 263L, 264L, 266L, 268L, 269L,
270L, 271L, 272L, 273L). Der henviser
til dokumentation herfor, artikel af
Henrik Møller og Christian Sejer
Pedersen (14, 7L)
- (3L) har selv fået foretaget en
støjberegning, der viser, at området
der generes af støj og forplantning af
lyd, vil række over 1,1 km ind i landet
- (158L) mener, at det vil være uvist
hvor stor effekten af møllerne vil være,
da man ikke tidligere har erfaringer
med så store møller.
- (1I, 7I, 9I) mener, at man bør afvente
igangværende undersøgelser af
skadelige virkninger af
lavfrekvensstråler
- (192L) mener, at der bør indføres
arbejdstider ifm. anlægsfasen, så Sæby
ikke støjbelastes hele døgnet.

I VVM-redegørelsen / miljørapporten indgår
støjmodelleringer foretaget efter Miljøstyrelsens gældende
vejledninger. Støjberegningerne viser, at både totalstøj
såvel som lavfrekvent støj er væsentligt under gældende
grænseværdier på kysterne omkring havmølleområdet.
Støjen vurderes at være ubetydelig for befolkningens
sundhed.

Ingen konsekvens

I forhold til den foretagne støjvurdering
efterspørges svar på følgende spørgsmål:
- Hvordan er støjniveauet ved ramning
af 66 fundamenter? (worst-case

Ved ramning af fundamenter (til 3 og 10 MW møller) kan
der langs kysterne forekomme støjniveauer over 40 dB(A)
– for fundamenter til 3 MW møller dog kun helt kystnært
langs kysten ved Sæby. Ramning kan forekomme døgnet
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Det er velkendt, at der løbende har været en faglig dialog
mellem bl.a. Miljøstyrelsen og Aalborg Universitet om støj
fra vindmøller, men VVM-redegørelsens analyser af de
fremtidige støjforhold skal udføres i henhold til
bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og Miljøstyrelsens
anvisninger. Heri indgår den foreliggende viden om støj
fra vindmøller, inkl. lavfrekvent støj (der er A-vægtet ned
til 10 Hz, jævnfør bekendtgørelsen), samt støjens
udbredelse over vandområder og landområder.
Beregningerne forudsætter desuden, at vindretningen altid
er fra vindmøllerne mod beregningspunkterne i land.
Beregningsresultaterne viser derfor i alle retninger
omkring vindmølleparken det værste tilfælde. Ved andre
vindretninger vil støjen være lavere ved den enkelte nabo.
Vi er ikke bekendt med viden om, at særlige
resonansfænomener i et dansk landskab kan øge støjen fra
vindmøller og andre støjkilder. Undersøgelser har vist, at
støjen fra moderne vindmøller stiger med vindhastigheden
op til ca. 7 m/s, hvorefter støjen ved højere
vindhastigheder typisk enten er konstant eller let faldende.
De beregnede niveauer for lavfrekvent støj er et indendørs
niveau. Disse beregninger er udført, og skal udføres, ved
brug af de værdier for bygningers lydisolation, der er
anført i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.
Bekendtgørelsens forudsætninger er baseret på
undersøgelse af en række konkrete boliger. Det er
Rambølls vurdering som støjekspert ved denne VVMredegørelse, at det grundlag, der er anvendt for alle
støjberegningerne er retvisende.
Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside følgende:
”Vindmøller udsender også infralyd fra vingernes rotation.
De vindmøller, vi kender i Danmark, har rotorbladene på
vindsiden af møllens tårn, og de udsender så svag infralyd,
at den, selv tæt ved møllen, er svagere end høretærsklen.”
Det er på denne baggrund, at infralyd ikke er behandlet i
VVM-redegørelsen.
Den eksisterende viden peger på, at nogle mennesker
oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke
er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og
negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det
foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye
undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at
fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af
energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har
vedtaget.
Ingen konsekvens

scenario). (192L)
- (19I) mener ikke, at det forekommer
troværdigt at ramning udført om
dagen ikke giver gener, mens ramning
udført om natten giver støjgener
- Hvad bliver støjniveauet, når havet
fryser til? (12L, 28L)

rundt. Da ramningen er midlertidig (i alt 80 – 120 timer
for 10 MW møller, og i alt 250 – 400 timer for 3 MW
møller), er det dog vurderet, at støjpåvirkningen har
ubetydelig betydning for befolkning og sundhed.
VVM-redegørelsens støjberegninger er udført efter
gældende vejledninger.
Beregningsmetodens forudsætninger om lydens
lydudbredelse over vand er worst case og afspejler, at
lyden dæmpes mindre over vand end over land. Hvis havet
fryser, vil lydudbredelse over is være den samme som over
havoverfladen. Hvis isoverfladen er ujævn og opbrudt eller
porøs vil den dæmpe støjen ligesom en snedækket
overflade også dæmper støjens udbredelse. Isdække
medfører således samme eller lavere støjniveau i land end
i situationer uden is.

Konkret til VVM'en bemærkes, at
- Støj skal reguleres ved påbud efter §
42 (8M)
- Referencer til geneundersøgelser (8M)

Miljøstyrelsens bemærkning vedrørende
miljøaktivitetsbekendtgørelsen er taget til efterretning.
Miljøstyrelsens bemærkning vedrørende stærkt generende
støjvirkninger i forhold til støjniveau er taget til
efterretning.

Miljøstyrelsens bemærkninger
vil indgå som grundlag og som
korrektion til VVM-redegørelsen
del 3, hvor relevant i forbindelse
med udstedelse af eventuel
VVM-tilladelse.

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

En række bemærkninger omhandler
negative konsekvenser for erhverv og
beskæftigelse som følge af
havmølleparken:
- Havmøller vil betyde mistede
arbejdspladser (7I, 9I, 19I, 53L)
- (33L) mener ikke, at fokus bør være
på her-og-nu arbejdspladser, men på
effekten på den lange bane. Altså skal
der fra de arbejdspladser, som
havmøllerne giver, trækkes de
arbejdspladser, som forsvinder, når
turister forsvinder (23I, 192L). (1I)
har erfaret, at flere norske sejlere
allerede har tilkendegivet, at de ikke
længere vil benytte Sæby havn, hvilket
kunne få negativ indflydelse for de
virksomheder, som arbejder med
vedligeholdelse af lystfartøjer, altså
negativ beskæftigelse og negative
turistindtægter.
- Havmøller vil blot give 10-20 faste
arbejdspladser i Frederikshavn
Kommune (23I). (7I, 19I) mener ikke,
at vedligehold vil give lokale
arbejdspladser, idet der findes
landsdækkende specialfirmaer, der
tages sig heraf. (1M) finder dog at
etablering, servicering og vedligehold
af vindmølleparken vil understøtte og
udvikle den lokale arbejdsstyrke, der i
forvejen arbejder i det maritime
erhverv.
- (160L) mener, at argumentet om flere
arbejdspladser har lokket politikerne
til at sige ja.
- (9I) mener ikke, at besparelser i
anlægsomkostninger kan opveje de
beskæftigelsesmæssige konsekvenser.
- Den endelige placering af møllerne er

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet en
vurdering for 3F af den beskæftigelsesmæssige effekt af
kystnære havmølleparker, som blandt andet bygger på
erfaringer fra Anholt Havmøllepark. Sæby Havmøllepark
forventes at kunne medføre tilsvarende jobskabelse som
Anholt Havmøllepark, hvilket som
varig jobskabelse anslås til i størrelsesorden 35-50
personer, hvoraf i størrelsesorden 10-20 personer kan
forventes at være bosiddende i Frederikshavn Kommune.
Havmølleparken er således overordnet vurderet at have en
positiv effekt på beskæftigelsen.

Der er indsat vilkår (10) i
etableringstilladelsen om at
koncessionshaver skal forhandle
med fiskeriforeningen med
henblik på at fiskeriet ikke
påvirkes
Samt at koncessionshaver skal
tage kontakt til erhvervsfiskerne
i området med henblik på at
forhandle om eventuel
erstatning efter fiskerilovens §§
76-80, jf. lov nr. 568 af 21. maj
2014 for så vidt angår
dokumenterede tab. Spørgsmål
om fiskerilovgivningen kan
rettes til NaturErhvervstyrelsen.

(H) – Erhverv og beskæftigelse

Den generelle påvirkning på turisme som følge af en
havmøllepark ved Sæby er
overordnet vurderet at være ubetydelig – se besvarelsen
under punkt F.
Med hensyn til fiskerierhvervet kan et fiskeriforbud
indenfor mølleområdet påvirke fiskeriet i området, især 46 trawlbåde fra Strandby og i mindre udstrækning øvrige
fiskere.
Aftaler om fiskeri hen over kabler, eventuel kompensation
for tabt fiskeri i forbindelse med nedspuling af kabler og
inddragelse af fiskerierhvervet ved detailprojektering af
havmølleparken vil være op til den koncessionshaver der
eventuelt skal forestå etablering af Sæby Havmøllepark

Sammenfattende redegørelse
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afgørende for, om der i fremtiden kan
drives fiskeri i og omkring
mølleparkerne (3I, 4I). Der spørges
derfor også til, om der kan forventes
dispensation til fiskeri henover kablet,
samt evt. kompensation for tabt
indtægt (3I, 4I)
Indkomne bemærkninger ift. bosætning
og tilflytning til byen, som en indirekte
følge af havmølleparken:
- havmøllerne vil indgå i en negativ
spiral, som vil bidrage til, at byen vil
fjernes for mennesker (6L)
- (8L) vil konkret vælge ikke at flytte til
byen
- (140L) mener, at projektet vil
afskrække tilflyttere
- Møllerne vil forstyrre det
bevaringsværdige bymiljø i Sæby, og
dermed den særlige atmosfære i byen
(23I)
- Udsigten er en væsentlig grund til at
bosætte sig i Sæby (27L)

Der findes ikke empirisk data for at eksistensen af
havmøllepark har en negativ indflydelse for valget af
bosted. Valg er bosted træffes på baggrund af flere
parameter, hvori atmosfære, adgang til rekreative arealer
og bymiljø mv. naturligt indgår.

Ingen konsekvens

I forhold til metoden anvendt i
miljøvurderingen og de fremkomne
resultater, er der følgende kommentarer:
- Den beskæftigelsesmæssige effekt
forholder sig ikke til konsekvensen af
den konkrete placering af en
havvindmøllepark ud for Sæby, men
generelt. Så betragtninger gælder også
for placering på havet (68L)
- Savner flere oplysninger i forhold til at
sammenligningen med Anholt kan
gøre sig gældende (192L). Samlet set
findes vurderingerne af effekten på
beskæftigelsen ukorrekt (192L).

Se bemærkningerne ovenfor under punkt H

Ingen konsekvens

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

(8L) Endelig vil det, så vidt jeg er
orienteret, koste penge at komme af med
strømmen om natten. Det er simpelthen
ikke gennemtænkt og jeg er bange for at
man helt ukritisk jagter drømmen om den
grønne energi uden at tænke sig om.

Ingen bemærkninger

Ingen konsekvens

(28L) Eller hvorfor ikke som mange andre
steder både herhjemme og i udlandet satse
på solenergi - der på land kan indhegnes
med beplantning og hvor både opførsel og
vedligeholdelse er billigere?

Udbuddet af kystnære havvindmøller er en del af
energiaftalen fra 2012, hvor der blev sat en målsætning om
50 % vindenergi i 2050. Et af midlerne til at nå denne
målsætning var bl.a. ved udbuddet af kystnære
havvindmøller, der skulle levere mindre omkostningstung
energi til forbrugerne.

Ingen konsekvens

(I) – Alternative løsninger

(J) – Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler)

Resumé
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Bemærkninger

Konsekvens

Der henledes opmærksom på:
- Forsvarets farvands- og
luftrumsovervågning (3M)
- Vindmøllerne bør placeres mindst 200
m fra en radiokædes sigtelinje (4M).

Taget til efterretning
Bemærk krav om vilkår. Proces for inddragelse af
Forsvaret og vedrørende etableringen af eventuelle
afværgeforanstaltninger er beskrevet i VVM-redegørelsens
afsnit 16.3.

Dette indskrives som vilkår i
etableringstilladelsen.

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

I alt 736 borgere har ved
underskriftsindsamling skrevet under på,
at de er imod en placering af havmøllerne
ud for Sæby (23I, 177L)

Beslutningen om at lade et kystnært udbud indgå som del
af det energipolitiske
forlig af marts 2012 afspejler et politisk ønske om at holde
omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og
virksomheders elregning nede. Det er generelt billigere at
bygge kystnært end længere ude på havet, da havdybderne
generelt er lavere og fundaments-omkostningerne dermed
mindre. En øget havdybde fra 10-15 m til 25-30 m kan
isoleret set betyde mere end en fordobling af omkostninger
til fundering.
Desuden mindskes omkostningerne til drift og vedligehold,
når sejltiden ud til møllerne er kortere.
Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere.
Derudover er det politisk er besluttet at pålægge det
kystnære udbud et prisloft. Dette for at sikre, at det
kystnære udbud ikke bliver for dyrt.

Af hensyn til
landskabsoplevelsen er det et
vilkår i etableringstilladelsen, at
møllerne skal opføres med
samme højde, udseende og type.
Endvidere skal de opstilles i et
letopfatteligt geometrisk
mønster og derved fremtræde
som en vejafgrænset gruppe.

(K) –Placering af havmøllepark

Det støttes af flere af høringssvarene pga.:
- bør ikke ligge ud for Sæby (7I, 12L,
15L, 17I, 23I, 68L, 70L, 74L, 80L, 83L,
90L 91L, 98L, 131L, 137L, 139L, 146L,
149L, 161L, 163L, 214L, 215L, 216L
- den kystnære placering samt
placeringen ud for beboede områder
(5L, 6I, 7I, 8L, 9I, 9L, 10L, 11L, 12I,
12L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18I,
18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 26L, 30L,
31L, 32L, 35L, 36L, 37L, 38L, 40L,
43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 51L, 52L,
54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L,
63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L,
72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 82L,
84L, 85L, 86L, 87L, 89L, 92L, 93L,
94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 102L,
103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L,
110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L,
117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L,
123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L,
129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L,
138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 146L,
147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L,
155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L,
162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L,
169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L,
182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L,
188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 196L,
197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L,
203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L,
210L, 212L, 213L, 216L, 217L, 218L,
219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L,
226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L,
233L, 234L, 235L, 236L, 237L, 238L,
239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L,
245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L,
252L, 253L, 254L, 255L, 256L, 257L,
258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L,
267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L,
273L)
-

Der tilføjes desuden et vilkår i
etableringstilladelsen, om at det
bør tilstræbes at stille færre men
større møller op.

Placeringen af havmølleparken er et resultat af
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske
de visuelle gener.

Sammenfattende redegørelse
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Der er indkommet følgende forslag til
alternativ placering af havmølleparken:
- Halvvejs mod Læsø (8I, 48L)
- Syd for Læsø Rende fyr (23I, 28L,
53L)
- På ydersiden af Læsø (23I, 53L)
- Søndre Rønner på Læsø, som fyrlinje
for rute Bravo (23I)
- Ved Frederikshavn (23I, 53L)
- Ved Aalbæk (251L)
- Syd for Sæby (65L, 246L, 265L)
- Ikke ud for beboede områder (52L,
53L)
- Ud for ubeboede områder (nord eller
syd for Sæby) (13I, 251L)
- Ud for Sæby er en mere samlet
opstilling af møllerne en umulighed
(211L)
- Ikke kystnært (?)
- Over 4 km væk (136L)
- Minimum 10 km fra kysten (11I)
- Så langt væk som muligt (1M, 1I, 4I,
20I, 24L, 33L, 149L)
- Et andet sted end ud for
Kikkerbakkerne, da udnyttelsen af
vindenergi vil være dårlig her (7I)
- I et af de andre 6 udpegede områder
til havmøller (45L)
- Så få og store vindmøller som muligt
(11I, 28L)
- På land (2L)

Se bemærkninger ovenfor

Ingen konsekvens

Der er påtalt følgende mangler ift. VVM
redegørelsen:
- Esbjerg sammenligningen skaber den
misforståelse, at folk tror, at møller i
Sæby også placeres 30-50 km fra land
(45L)
- En placering så tæt på kysten må have
en større indvirkning på
kystopbygning og – nedbrydning end
angivet (10I)

VVM-redegørelsen og tilhørende baggrundsrapport
omfatter detaljerede beregninger af Sæby Havmølleparks
mulige påvirkning af kystmorfologien. Beregningerne
viser, at den kystnære sedimenttransport kun påvirkes i
mindre grad nord og syd for Sæby. I øvrigt er påvirkningen
neutral i forhold til kysten syd for Frederikshavn, ved
Hirsholmene og ved Læsø.

Ingen konsekvens
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3.3

Resumé og vurdering af høringssvar,
generelle kommentarer

Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne
(L) – Proces

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

Et par bemærkninger berører
Naturstyrelsens kompetence samt
opgavefordelingen styrelserne imellem:
- Hvem er de politikere, der står bag, og
hvad får de til gengæld (3L)

De fleste spørgsmål er VVM-redegørelsen uvedkommende.

Ingen konsekvens

I forhold til øvrig planlægning er der
følgende bemærkninger:
- (34L) finder, at projektet er i modstrid
med formålet med fysisk planlægning
i Danmark, jf. planlovens formål.
- Søfartsstyrelsen gør opmærksom på,
at korridoren til sejlads gennem
området skal være ret øst-vest (7M)
- Forsvarsministeriet gør opmærksom
på potentielle UXO forekomster

Den totale vindmøllehøjde er maksimalt 220 m og ikke
270 m
VVM-redegørelsen behandler støjpåvirkninger, virkninger
i forhold til fredninger og habitatområder mv. Ingen
virkninger er fundet at være af et omfang, der er i strid
med gældende regler om miljøbeskyttelse.
Vedr. planlovens formål, gennemføres projektet efter
planlovens regelsæt for VVM-pligtige anlæg, hvor der er
offentliggjort en redegørelse for anlæggets påvirkninger på
miljøet (VVM) inden der foretages en afvejning af disse
hensyn og træffes beslutning om projektets gennemførelse.
Vedr. korridoren til sejlads er sejladskorridoren
indarbejdet korrekt gennem havmølleparkens område, så
korridoren bliver friholdt for møller. Det samme gør sig
gældende for det område, der anvendes i det videre forløb
som grundlag for eventuel tilladelse til etablering af Sæby
Havmøllepark. (Fremgår af denne Sammenfattende
Redegørelse kap. 6 samt VVM-redegørelsens del 4
Sammenfatning og Konklusion og Ikke-tekniske resumé)

Vilkår vedrørende
afværgeforanstaltninger i
forhold til potentielle
påvirkninger af Forsvarets
radarsystemer ved
Frederikshavn, Sæby og Skagen
indarbejdes.

Bemærkninger vedrørende UXO er taget til efterretning.
I forhold til processen og
borgerinddragelsen er der følgende
kommentarer:
- Ingen aktiv åben debat (18I, 24L, 36L)
- Ringe fremmøde og repræsentation
fra Frederikshavn Kommune (9I,
191L)
- De statslige myndigheder bør
intensivere arbejdet med at informere
og kommunikere med borgerne (1M)
- Dokumenter burde fremligge på
dansk (189L)
- Ikke en demokratisk proces (7I, 9I,
13I, 75L)
- Ingen lokal opbakning til projektet
(211L)
- Håber, der gives tid til en folkelig
debat (7I)
- Skuffende at der ikke svares på
fremsendte indsigelser i 1.
offentlighedsfase (9I)

Frederikshavn Kommunes rolle
De ansvarlige VVM-myndigheder er Naturstyrelsen
(landanlæg) og Energistyrelsen (offshore anlæg).
Frederikshavn Kommune har været inddraget som teknisk
høringspart i forbindelse med udarbejdelse af materiale til
1. og 2. offentlighedsfase.

Der er indkommet et par henstillinger i
forhold til den sidste del af processen:
- Myndighederne og ikke
energiselskaberne bør bestemme
møllestørrelser og antal (1I, 19I, 26L)
- De potentielle effekter ønskes i højere
grad synliggjort (1M)

Udbuddets udformning lader selve opstillingen være op til
koncessionshaver, da det er dem der sidder med den
fornødne viden. Dette skal dog ske inden for de rammer,
der er stillet op i etableringstilladelsen.

Ingen konsekvens

Offentliggørelse
Annoncering og afvikling af 2. offentlighedsfase og
herunder borgermødet er sket i overensstemmelse med
gældende regler og god praksis. Høringsperioden er
desuden som følge af sommerferien forlænget fra 9 uger til
12 uger. Lovpligtig skal høringsperioden være mindst 8
uger.

Ingen konsekvens
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Og så er der ønske om feedback på
tidligere indsigelser (28L)

Ideer for forslag indsendt i forbindelse med 1.
offentlighedsfase vurderes alle at være besvaret i den
fremlagte VVM-redegørelse i 2. offentlighedsfase for så
vidt at disse har været relevante for VVM-redegørelsen.

Ingen konsekvens

(M) – Andet

Resumé

Bemærkninger

Konsekvens

Støtter den kystnære havmøllepark, men
forslår så få møller som muligt, et
harmonisk opstillingsmønster, mulighed
for medejerskab samt informationscentre
om dansk vindmølleteknologi (15I)

Der er vilkår i etableringstilladelsen vedr. opstilling. 20
% ejerskab udbydes til lokale. Der er ikke politisk
opbakning til at lade Grøn ordning gælde for
havvindmøller.

Ingen konsekvens

Opfordrer Naturstyrelsen til at tage imod
Akademirådets tilbud om en diskussion og
drøftelse af mulighederne for en samlet
vision for Danmarks fremtidige
energilandskaber (244L)

Placeringen af havmølleparken er et resultat af
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske
de visuelle gener. Naturstyrelsen indgik i
Havmølleudvalget.

Ingen konsekvens

Tilkendegiver støtte til grøn energi, men
ikke med en kystnær placering af
vindmøller (8I, 18L, 36L, 246L + en del
mere

Placeringen af havmølleparken er et resultat af
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske
de visuelle gener.

Ingen konsekvens

Opfordre Naturstyrelsen til at forholde sig
til de seneste meldinger om prisforskellene
mellem anlæg af kystnære møller og
egentlige havvindmøller (5I)

Det kystnære udbud afspejler et politisk ønske om at
holde omkostningerne til udbygningen og dermed
borgeres og virksomheders elregning nede. Det er
generelt billigere at bygge kystnært end længere ude på
havet, da havdybderne generelt er lavere og fundamentsomkostningerne dermed mindre. En øget havdybde fra
10-15 m til 25-30 m kan isoleret set betyde mere end en
fordobling af omkostninger til fundering.
Desuden mindskes omkostningerne til drift og
vedligehold, når sejltiden ud til møllerne er kortere.
Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere.
Derudover er det politisk er besluttet at pålægge det
kystnære udbud et prisloft (70 ære/kWh)
Den endelig pris kendes dog først efter endelige bud
bliver givet i april 2016.

Lad folk købe aktier i møllerne (5I)

Køberetsordningen er gældende for borgere i
Frederikshavn Kommune og kommuner med en kystlinje
indenfor 16 km afstand fra havmølleparken.

Ingen konsekvens

Er bekymret for stråling fra kablerne,
støjgener og elektromagnetisk stråling,
uheld med vindmøllerne og korrosion
(22L)

Som det fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 20.13.2 vil
der ved etablering af kabler ske med udgangspunkt i
Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip vedrørende
magnetfelter.

Ingen konsekvens

Støjgener er behandlet i VVM-redegørelsen og
virkningen vurderet som ubetydelig til mindre.
Risiko for uheld med havmøllerne indgår i vurderingen
og vurderet som ubetydelige i VVM-redegørelsen.
Naturens helbredende virkning (205L)
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Ingen bemærkninger

Ingen konsekvens

Kumulative effekter bør behandles samlet i
relation til kortlægning af mulige
fremtidige placeringer af
havvindmølleparker i regi af en snarlig
(gen)nedsættelse af et
havvindmølleudvalg. (2I)

Der arbejdes på at forbedre beslutningsgrundlaget
vedrørende sortænder.

Ingen konsekvens

Stop med at belemre udkantsdanmark
(51L)

Placeringen af havmølleparken er et resultat af
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske
de visuelle gener.

Ingen konsekvens

(75L, 136L, 171L, 177L, 181L, 219L, 245L)
Vi skal bede om at få en mail tilbage som
bekræftelse på, at vores indsigelse er
modtaget rettidigt!

Ingen bemærkninger

Ingen konsekvens

Sammenfattende redegørelse
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4. Høringens indflydelse på
afgørelsen
Høringssvarene omhandler en række forhold for projektets anlæg på såvel havet
som på land.
En stor del af høringssvarene argumenterer imod at opføre havmølleparken med
forskellige begrundelser, herunder konsekvenserne for landskabelige,
økonomiske, rekreative og turistmæssige interesser. En del af disse er positive
over for møller på havet, men ønsker havmølleparken flyttet længere fra kysten.

4.1

Anlæg på land

Flere høringssvar omhandler den konkrete linjeføring af kabler i forhold til
konkrete ejendomsforhold. Den konkrete udformning af projektet sker først ved
den endelige projektering. Den endelige placering af kabel vil ske i dialog med de
berørte lodsejere og vil så vidt muligt blive placeret så det generer den enkelte
lodsejer mindst muligt.
Naturstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående justeringer, at de
supplerende bemærkninger og høringssvar ikke ændrer på den samlede
stillingtagen til projektets hovedforslag, og at VVM-tilladelsen giver et retvisende
billede af projektets indflydelse på miljøet.

4.2

Anlæg på havet

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer Energistyrelsen, at der ikke er
grundlag for at ændre på det område som Sæby Havmøllepark kan placeres inden
for.
Det er politisk besluttet i Folketinget i forbindelse med Energiforliget i 2012, at
der skal planlægges for kystnære havmølleparker. Placeringen af havmølleparken
er et resultat af Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for egnede
placeringer til kystnære havmølleprojekter. Områderne er udpeget efter høring i
de nærmeste kommuner.
Udpegningen af placeringen for de seks mulige kystnære havvindmølleparker er
blevet foretaget efter nøje koordinering af interesser og optimering af udnyttelse
af havarealet. De specifikke arealinteresser er blevet vurderet i forhold til
mulighederne for udbygning. Ved Sæby Havmøllepark er det i forbindelse med
screeningen vurderet, at de forskellige arealinteresser kan sameksistere. Der er i
forbindelse med VVM-redegørelsen inddraget hensyn til besejlingen af Sæby ved
at etablere en øst-vest gående sejlkorridor igennem havmølleområdet og der er
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ligeledes inddraget hensyn til besejlingen af Frederikshavn Havn ved at beskære
området for opstilling af havmøller i den nordøstlige del af området.
Der er ikke fundet anledning til at aflyse udbuddet.
Af hensyn til den landskabelige påvirkning vil Energistyrelsen indarbejde vilkår i
etableringstilladelsen der sikrer, at alle havmøllerne inden for området opføres
med samme højde, udseende og type, og at havmøllerne skal opstilles i et let
opfatteligt geometrisk mønster og derved fremtræde som en velafgrænset gruppe.
Det tilføjes desuden som vilkår, at det bør tilstræbes at stille færre, men større
møller op.
Med hensyn til belysning følger projektet gældende lovgivning fra Trafik- og
Byggestyrelsen, men det stilles som vilkår at koncessionshaver indgår dialog med
Trafik- og Byggestyrelsen om at tillade andre løsningsmuligheder.

4.3

I forhold til proces

Der er i forbindelse med gennemførelse af 2. offentlighedsfase indkommet en del
høringssvar der beklager forhold i tilknytning til offentlighedsfasen og processen
for afvikling af denne.
2. offentlighedsfase blev først annonceret til at forløbe fra 22. maj 2015 til 3.
august 2015. Offentlighedsfasen blev d. 31. juli forlænget til 24. august 2015.
Der er ikke indkommet høringssvar, der har givet anledning til at ændre på
processen for VVM-redegørelse for Sæby Havmøllepark.

Sammenfattende redegørelse
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5. Forventet afgørelse
5.1

Afgørelsen

Naturstyrelsen træffer afgørelse i sagen vedr. kabel- og stationsanlæg på land, når
der er fundet en koncessionshaver og den endelige placering af kabel- og
stationsanlæg er afklaret. Afgørelsen træffes på baggrund af det offentliggjorte
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering, de
indkomne høringssvar samt eventuelle udtalelser til den sammenfattende
redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12-2010 om
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør
af lov om planlægning.
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af tillæg til den på det givne tidspunkt gældende
kommuneplan for Frederikshavn Kommune og meddelelse af VVM-tilladelse til
bygherre, Energinet.dk. Der må ikke uden Naturstyrelsens skriftlige samtykke ske
ændringer, ophævelser eller lignende af retningslinjerne i kommuneplantillægget,
som er udstedt af Naturstyrelsen. Dette betyder, at kommunen ved en kommende
kommuneplanrevision ikke må ophæve kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget må ikke slettes i Plansystem.dk.
Energistyrelsen træffer afgørelse om etableringstilladelse for havmølleparkens
anlæg på havet med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om
vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering mv. af
elproduktionsanlæg på havet.

5.2

Forventet udformning af
kommuneplantillæg

Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer som følgende
kommuneplantillæg:
Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommuneplan 2015
5.2.1

Retningslinjer

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for landanlæggene til Sæby
Havmøllepark tilføjes nedenstående retningslinjer til Frederikshavn
Kommuneplan 2015 jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg.
Der fastsættes følgende retningslinjer:
1. Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til det
overordnede net i form af kabeltrace, som vist på Figur 5-1 og Figur 5-2.
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2. Inden for reservationen må der ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning
mv. eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen eller forhindre
adgang til kabler i tracéet.
3. Indenfor de med blå kant markerede områder på Figur 5-1 og Figur 5-2 samt
områder vist på Figur 5-5 og Figur 5-6 kan der etableres to kystnære
kabelstationer på hver 10.000 m2, fordelt med én i nordlig linjeføring og/eller
én i sydlig linje føring. Kabelstationerne må makismalt have en højde på 7
meter, og et bebygget areal på 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10
meters højde, og master med lynafledning kan etableres med en højde på op
til 18 meter.
4. Inden for de med lyseblåt markerede områder på Figur 5-1 og Figur 5-5 kan
der etableres adgangsvej til kabelstationen.
5. Kabelstationen skal omgives af slørende beplantning med egnstypiske arter.
6. Dybvad stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 5300 m2, som det
fremgår af Figur 5-3. Nye bygninger vil maksimalt have en højde på 7 m. Nye
transformere og kompenseringsspoler vil have en højde på maksimalt 6,5 m
og samleskinner en højde på maksimalt 10 m.
7. Starbakken stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 1600 m2, som det
fremgår af Figur 5-4. Nye bygninger vil maksimalt have en højde på 7 m. Nye
transformere og kompenseringsspoler vil have en højde på maksimalt 6,5 m
og samleskinner en højde på maksimalt 10 m.
8. Ved placering af en ny kabelstation eller udvidelse af eksisterende
kabelstation skal vejledende grænseværdier for støj overholdes.
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FIGUR 5-1 OMRÅDER I NORDLIG KABELKORRIDOR, DER MED OVENSTÅENDE
RETNINGSLINJER RESERVERES TIL KABELANLÆG OG KABELSTATIONER.
(MÅLESTOK 1:50.000)
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FIGUR 5-2 OMRÅDER I SYDLIG KORRIDOR, DER MED OVENSTÅENDE
RETNINGSLINJER RESERVERES TIL KABELANLÆG OG KABELSTATIONER.
(1:40.000)
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Figur 5-3 Potentiel udvidelse af stationsanlæg Dybvad. (Målestok 1:3.000)
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FIGUR 5-4 POTENTIEL UDVIDELSE AF STATIONSANLÆG STARBAKKEN.
(MÅLESTOK 1:3.000)
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FIGUR 5-5 RESERVATION TIL EN KABELSTATION I DEN NORDLIGE
KORRIDOR.(MÅLESTOK CA. 1:4 000)
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FIGUR 5-6 RESERVATION TIL EN KABELSTATION I DEN SYDLIGE KORRIDOR.
(MÅLESTOK CA. 1:6.500)
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5.2.2
Rammer
Der ændres to rammer ved den eksisterende kabelstation ved Starbakken i den
nordlige korridor. Rammeområde FRE.E.16.07 udvides til at omfatte hele
området til kabelstationen, jf. Figur 5-7. Rammeområde FRE.O17.03 mindskes
tilsvarende. Rammebestemmelserne for de to områder fremgår af det følgende.

FIGUR 5-7 NYE RAMMEOMRÅDER FRE.E.16.07 OG FRE.O17.03. (MÅLESTOK
1:13.000)

5.2.3

Nye rammebestemmelser:

Rammeområde nr.

FRE.E.16.07

Områdenavn

Knivholt Erhverv

Overordnet anvendelse

Erhvervsområde

Generelle
anvendelsesbestemmelser
Anvendelse

Ingen bestemmelser
Anvendelse I området kan der etableres virksomheder, som kan
give anledning til middel påvirkning af omgivelserne, dvs.
virksomhedsklasse 2-4 samt kabelstation, herunder transformer,
samleskinner, koblingsanlæg mv.
På grund af områdets gode trafikale beliggenhed kan der placeres
virksomheder med megen tung trafik.
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Rammeområde nr.

FRE.E.16.07
Der kan ikke etableres boliger i området.

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 50 % for den enkelte ejendom

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 2 etager
Maks. 10,5 m
Enkelte bygningsdele og master kan tillades i en større højde, hvis
særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og den
samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, Byrådet ønsker at
fremme.

Bygningsforhold i øvrigt

Der skal i særlig grad lægges vægt på en god helhedsvirkning ved
facaders udformning mod Knivholtvej. Ved nybyggeri, tilbygninger
og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god
helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne,
således at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast
fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte
virksomhed skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god
helhedsvirkning.

Grundstørrelse

Min. 1000 m² ekskl. vejareal.

Opholdsarealer/ubebygged
e arealer

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et
ordentligt udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn
eller tæt beplantning. Den enkelte grund skal afskærmes med
beplantning eller anden form for hegn.

Andre forhold

Bortset fra anvendelsen til kabelstation må området ikke tages i
brug før de øst for beliggende områder i det væsentlige er
udbygget. Der skal ved den konkrete lokalplanlægning for området
tages højde for, at området støder op til et område udlagt til
offentligt formål.

Rammeområde nr.

FRE.O.17.03

Områdenavn

Perspektivområde, Knivholt Vest

Overordnet anvendelse

Perspektivområde

Generelle
anvendelsesbestemmelser
Anvendelse

Ingen bestemmelser

Fremtidig zonestatus

Byzone

Området er udlagt til boligformål/ men anvendelsen ligger efter
planperioden. Endelig udpegning kræver et tillæg til
kommuneplanen.
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5.3

Forventet udformning af VVM-tilladelsen

Landanlæggene i forbindelse med Sæby Havmøllepark skal etableres inden for de
fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, som er angivet i
kommuneplantillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommuneplan 2015 og VVMredegørelsen for de to undersøgte hovedforslag.
VVM-tilladelsen for Sæby Havmøllepark landanlæg forventes at indeholde
følgende vilkår:
Generelle vilkår
1. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges på basis af beredskabsplaner, der tager
mest mulig hensyn til det omkringliggende miljø. Ved etablering af
arbejdsveje og arbejdsarealer skal der tages vidtgående hensyn til
naturværdierne i området. Dette kan fx indebære, at der ved kørsel i
områder med følsom natur og arealer med blød bund skal udlægges
køreplader.
Vilkår for jordkabelanlæg og stationsanlæg
2. Detailprojektering af linjeføring for kabellægning skal ske under særlig
hensyntagen til naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, som
kan påvirkes varigt af gravearbejder og særlig opmærksomhed må henledes
på eventuelle heder og overdrev.
3. Vandløb og vådområder skal underbores. Der skal underbores i en afstand
fra vandløbets bred på minimum 10 m, dog 20 m ved særligt følsom natur.
Underboringen skal holde en afstand på mindst 1 m til den
regulativmæssigt fastsatte bundkote for vandløbet
4. Stationsanlæg skal placeres, så de kan blive bedst muligt afskærmet visuelt
af terræn og beplantning, særligt i forhold til de landskabelige og rekreative
værdier
Bilag IV-arter
5. Flagermus: De potentielle levesteder for flagermus bør undgås i
detailprojekteringen af kabeltracéet. Hvis der skal ske fældning af
beplantning, som kan være egnet opholdssted, enten som ynglekoloni eller
som vinterdvalested, skal fældning ske i følgende perioder: sidst i august til
midten af oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni. Såfremt
dette ikke er muligt, skal det på anden måde sikres, at fældning af træer
egnet som opholdssteder for flagermus ikke skader dyr, der måtte opholde
sig i træerne.
6. Markfirben: Beskyttet natur som klitter og overdrev, som kan være levested
for markfirben skal undgås ved justeret linjeføring eller underboring.
Når kabeltracé er detailprojekteret, gennemgås det af kyndige eksperter i
april/maj for eftersøgning af aktuelle levesteder for markfirben. Hvis det er
muligt, finjusteres tracéet af hensyn til disse levesteder. Alternativt
etableres permanente eller midlertidige yngle-/rasteområder i nærheden af
de yngle-/rasteområder, som påvirkes direkte i anlægsfasen.
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7. Ved naturtyper, hvor der kan forekomme eller er konstateret beskyttede
paddearter, skal kabellægningen, hvor kabelgraven står åben, så vidt muligt
udføres uden for perioderne: midten af februar til slutningen af april og
slutningen af juni til slutningen af august. Såfremt det er nødvendigt at
lægge kabler i jorden i disse perioder skal der opsættes paddehegn ud for
naturtyperne, hvor padderne befinder sig, og i 150 meter i hver retning
langs kabelgraven. Der skal opstilles paddespande på ydersiden af hegnet,
som skal efterses og tømmes dagligt, hvor padderne i spandene udsættes på
den anden side af kabelgraven.
8. Kabelgrave skal lukkes så hurtigt som muligt i de områder, hvor der kan
forekomme beskyttede paddearter eller firben.
Tilladelsen gives på baggrund af VVM-redegørelsen og kommuneplantillæg:
Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommuneplan 2015

5.4

Forventet udformning af Etableringstilladelsen

Etableringstilladelsen for Sæby Havmølleparks marine del forventes at indeholde
følgende vilkår:
Etablering af kabler i kystområdet skal ske i koordination med Kystdirektoratet i
relation til eksisterende og fremtidig kystbeskyttelse i de aktuelle områder.
For at mindske den visuelle påvirkning kan man tage højde for en række
afværgeforanstaltninger. Havvindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt
geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe. Alle
havvindmøller skal være af samme type og have samme højde og være ens af
udseende. Det bør tilstræbes, at der opstilles højtydende havvindmøller, der om
muligt opstilles på en række. Desuden bør der tilstræbes en placering så langt fra
kysten som muligt.
Såfremt der ved anlægsaktiviteter sker spredning af havbundssedimenter, f.eks. i
forbindelse med opgravninger eller nedspuling, skal spildet så vidt muligt
reduceres gennem anvendelse af metoder og materiel som sikrer Best
Environmental Practice. Den faktiske sedimentspredning i forhold til tid, sted og
metode aftales med miljømyndighederne. En forudsætning er, at
miljømyndighederne kan godkende den faktiske sedimentspredning.
Det må forventes, at anlægsaktiviteter forårsager undervandsstøj. Af hensyn til
Danmarks forpligtelse til at beskytte marine pattedyr mod skadelige effekter af
undervandsstøj gælder følgende vilkår
a. Der skal ved ramning og andre støjende aktiviteter som minimum
iværksættes afværgeforanstaltninger i form af ramp-up samt anvendelse
af ping’ere og sælskræmmere med det formål, at bl.a. marine pattedyr
søger ud af det støjplagede område.
b. Den såkaldt akkumulerede Sound Exposure Level (SEL) må ikke
overstige en tærskelværdi på forventet 190 dB. [I beregning af
akkumuleret SEL på baggrund af det prognosticerede kildestøjniveau
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kan det forudsættes, at effektiv brug af pinger og sælskræmmer kan
bortskræmme marine pattedyr op til forventet 1,3 km]
c. Ved ramning af monopæle skal Energistyrelsens ”Vejledning om
undervandsstøj i forbindelse med ramning af pæle” [Underwater noise
in relation to pile driving – Working Group 2014] følges for at opfylde
vilkår 1.3.a-b. Endvidere skal fremgangsmåden, både inden installation
og under installationen af pælene, også følges. Der kan desuden blive
stillet krav om overvågningsprogram i denne forbindelse
d. Angivelse af hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der planlægges
taget i anvendelse i henhold til prognose og hvilke, der planlægges holdt
i reserve for det tilfælde, at prognosen viser sig at underestimere støjen.
Koncessionshaver skal fastlægge retningslinjer for transport, herunder faste
transportveje ind og ud af mølleområdet både i luften og til søs, der kan bidrage
til at reducere støj- og forstyrrelseseffekten især af hensynet til marine pattedyr
og områdets fuglebestande.
Koncessionshaver skal følge regler i havmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 963
af 3. juli 2013, herunder bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 om dumpning af
optaget havbundsmaterialer (klapning), samt regler udstedt i medfør af
miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, herunder
regler i bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra vindmøller.
Opførelsen af en Sæby vindmøllepark vil få indflydelse på Forsvarets
radarsystemer i området. Derfor er det nødvendigt med afværgeforanstaltninger i
form af gapfillerradarer, modifikation af eksisterende radarer eller komplet
udskiftning af radarer. Ved vurderingen af, hvorvidt en vindmøllepark forstyrrer
luftovervågningsradarer, vil Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
anvende de procedurer, som fremgår af publikationen ”EUROCONTROL
Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on
Surveillance Sensors”. Publikationen kan udleveres af Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse eller Energistyrelsen. Koncessionshaver skal udfylde
og indsende spørgeskemaet i Annex E i publikationen ”EUROCONTROL
Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on
Surveillance Sensors”. I tilfælde af at havvindmølleparken leder til ændringer i
kvaliteten af den nuværende radarovervågning, hvilket afgøres af
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, skal koncessionshaver indgå
aftale med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om nødvendige
afværgeforanstaltninger så som opdatering af hardware, herunder om nødvendigt
anskaffelse af supplerende radarer og/eller software. Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse afgør, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige.
Sådanne foranstaltninger foretages for koncessionshavers regning, og har ikke
opsættende virkning på havvindmølleprojektet.
I værste fald kan der være behov for at supplere luftrumsovervågningsradaren i
Skagen og radaren på Bangsbo. Prisen for dette anslås at ligge omkring ca. 210
mio. kr. (ca. 190 mio. til supplering af radaren i Skagen og ca. 20 mio. til
supplering af radaren på Bangsbo).
På Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses forlangende kan dette
tinglyses som servitut på havmølleparken.
Der skal gennemføres et marinarkæologisk forundersøgelsesprogram. Beslutning
om undersøgelsernes omfang vil blive truffet af Kulturstyrelsen på basis af et
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specificeret undersøgelses- og budgetoplæg, som bygherre rekvirerer fra
Nordjyllands Kystmuseum.
En marinarkæologisk forundersøgelse gennemføres for bygherrens regning og i
medfør af § 29 g, stk. 4 i museumsloven.
Møllefundamenter skal udformes på en ”kollisionsvenlig” måde, således at
unødige skader på skibe undgås ved eventuel påsejling. Det er op til
bygherre/rådgiver at godtgøre, at valgt fundament er sikkert.
Såfremt der planlægges brug af betydelige mængder råstofindvinding fra havet
skal koncessionshaver informere Naturstyrelsen (nst@nst.dk), så tidligt i
processen som muligt, om forventede mængde og område, jf. lov om råstoffer
lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, samt om man forventer at udnytte
fællesområderne, auktionsområder eller andre områder.
Møller, der er højere end 100 meter over havet, skal inden etableringen anmeldes
til og godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. § 67 a i lov om luftfart, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013. Trafikstyrelsen udsteder herefter
en attest på projektet, som indeholder kravene til lysafmærkningen. Se
afmærkningskravene til vindmøller i BL 3-11 (Bestemmelser om
luftfartsafmærkning af vindmøller), med tilhørende vejledning, som findes på
www.trafikstyrelsen.dk. Anmeldelsen foregår til info@tbst.dk. Der opfordres til,
at koncessionshaver, så vidt muligt, anvender alternativ og mindre forstyrrende
afmærkning. Dette skal søges aftalt med af Trafik- og Byggestyrelsen.
Koncessionshaver afholder udgifter til afmærkning af hensyn til sejlads og
luftfart. Koncessionshaver skal følge Søfartsstyrelsens opstillede vilkår
vedrørende afmærkning før, under og efter etablering, korrekt placering af
fundamenter og kabler, underretning af arbejdstidspunkter m.m. De endelige
krav til afmærkningen vil blive fastsat ud fra det konkrete projekt. Hver enkelt
mølle skal endvidere kunne identificeres ved hjælp af tal/bogstaver på
mølletårnet. Disse tal/bogstaver skal være af en passende størrelse (0,5-1 meter).
Konkrete forslag skal godkendes af Søfartsstyrelsen sammen med den øvrige
søfartsafmærkning på grundlag af reglerne i bekendtgørelse nr. 1351 af 29.
november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter
mv. i danske farvande. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 45 af 22.
januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde
m.v. samt publikationerne ”Afmærkning af danske farvande” og ”IALA
Recommendation 139 on the Marking of Man-Made Offshore Structures”.
Sejlads mellem møllerne i driftsfasen skal være tilladt, såfremt Søfartsstyrelsen
vurderer det forsvarligt. Desuden gælder at;
1.1 Det skal muliggøres at sejle for sejl gennem undersøgelsesområdet f.eks.
ved at frihold en øst/vest korridor på 1 sømil igennem området. Det er ikke
tilstrækkeligt at friholde korridor omkring eksisterende kabler, da denne
går sydvest/nordøst gennem området.
1.2

Koordinering af anlægsrelateret skibstrafik skal etableres.

1.3

Der skal friholdes en særlig korridor for projektrelateret skibstrafik i
anlægs- og afviklingsfasen.

1.4 Anlæg skal planlægges således at kabelinstallation udføres i periode med et
minimum af lystsejlads.
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1.5 Der skal etableres yderligere markering ved grænserne af anlægsområdet og
ved ”Dvalen” for at lette navigation for lystsejlads.
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6. Begrundelse for afgørelsen
Projektets formål er, at sikre grundlaget for en kystnær havmøllepark med
kapacitet til elproduktion på op til 200 MW i det endelige projektområde ved
Sæby. Desuden skal der etableres strømførende forbindelse af havmølleparken til
det eksisterende el-net på land.

FIGUR 6-1 PROJEKTOMRÅDE FOR SÆBY HAVMØLLEPARK.

Oversigtskort over undersøgelsesområde for Sæby Havmøllepark. Der er sket
arealmæssig tilpasning af opstillingsområdet på havet, jf. kort neden for.
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ENDELIGT OPSTILLINGSOMRÅDE FOR SÆBY HAVMØLLEPARK, HVOR DER ER FØLGENDE AREALMÆSSIGE
TILPASNINGER:

BESKYTTELSESZONE FOR SØKABLER MÅ IKKE ANVENDES UDEN AFTALE MED LEDNINGSEJER (SORTE
LINJER)

KLAPPLADS I NORDVESTLIG DEL AF UNDERSØGELSESOMRÅDET UDGÅR (CIRKELBUE)

AREAL INDEN FOR FYRLINJEN FOR FREDERIKSHAVN FYR UDGÅR (RØDT OMRÅDE)

KORRIDOR FOR SEJLADS UDGÅR (GULT OMRÅDE)

På baggrund af resultaterne af VVM-redegørelsen samt de indkomne høringssvar
fra den offentlige høring er der grundlag for at vælge hovedforslaget, som
beskrevet i VVM-redegørelsen.
VVM-redegørelsen viser, at projektet ikke vil medføre påvirkninger af
levestedernes tilstand i de marine Natura 2000-områder, som ligger nærmest
undersøgelses-området for Sæby Havmøllepark - område nr. 4: Hirsholmene,
havet vest herfor og Elling Å's udløb, nr. 9: Strandenge på Læsø og havet syd
herfor, nr. 14: Aalborg Bugt, nordlig del, nr. 20: Havet omkring Nordre Rønner
og nr. 245: Aalborg Bugt, østlig del.
De arter, der optræder på udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, som er
relevante i forhold til påvirkninger af anlæg, drift og demontering af Sæby
Havmøllepark er spættet sæl, gråsæl og marsvin. Baseret på lydmodellering
vurderes der ikke at være risiko for skade på havpattedyr i Natura 2000områderne.
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I forhold til påvirkning af de nærliggende fuglebeskyttelsesområder F112, F10 og
F2 er det vurderet, at der vil være øget dødelighed som følge af fortrængning for
sortand, ederfugl og fløjlsand både fra Sæby Havmøllepark i sig selv og sammen
med øvrige eksisterende havmølleparker. De aktuelle bestande af ederfugl og
fløjlsand kan kompensere herfor. Samlet set vil integriteten af
fuglebeskyttelsesområderne ikke påvirkes.
Omkring landkorridoren er der udpeget flere Natura 2000-områder. Der er ikke
geografisk overlap mellem korridorerne og de internationale beskyttelsesområder, men Natura 2000-området N8 ”Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og
omkringliggende overdrevsområder” ligger ca. 60 m syd for den nordlige
kabelkorridor. Det er vurderet, at der ikke vil være risiko for påvirkning af arter
eller naturtyper på udpegningsgrundlaget som følge af anlæg af kabler eller
kabelstation, idet der hverken er udpeget støjfølsomme arter eller sker fysisk
påvirkning af området.
VVM-redegørelsen viser ligeledes, at projektet kan gennemføres uden væsentlig
påvirkning af områdets økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for de
dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
I forhold til fiskeri kan erhvervet blive påvirket moderat som følge af et muligt
fiskeforbud og oprettelse af beskyttelseszoner omkring havmøller og kabler.
Mulige påvirkninger kan også forekomme i forhold til forsvarets radarer, der
anvendes til farvandsovervågning og flyregistrering på dansk territorium. De
nærmeste radarer er i Frederikshavn, på Læsø og i Skagen, der alle potentielt kan
blive påvirket af en havmøllepark ved Sæby. Dette skal dog undersøges yderligere,
når havmølleparkens layout er kendt.
For at afbøde de væsentligste negative konsekvenser stilles i vilkår om at
havmøllerne inden for området skal etableres med samme højde, udseende og
type, og i et letopfatteligt geometrisk mønster.
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne vil den visuelle
påvirkning også omfatte lysene, der vil kunne ses over havet i skumringen, om
natten og i dårligt vejr. Projektet følger gældende lovgivning fra Trafikstyrelsen,
men der er ny teknologi på vej som måske kan afprøves på disse nye parker.
Derfor stilles det som vilkår, at koncessionshaver indgår dialog med
Trafikstyrelsen om at tillade andre løsningsmuligheder.

6.1

Miljøhensyn i afgørelsen

I VVM-redegørelsen er der redegjort for miljøpåvirkningerne som vil kunne
forekomme ved projektets gennemførelse.
I forbindelse med VVM-processen er der foretaget en række miljøvurderinger og
dette har affødt et behov for at foretage arealmæssige tilpasninger af det område,
der kan anvendes til opstilling af havmøller:
 Høj intensitet af skibstrafik til og fra havnen i Sæby. Af hensyn til
skibstrafikken er det besluttet at friholde en sejladskorridor igennem
undersøgelsesområdet.
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Overlap med en fyrvinkel i det nordøstlige hjørne. Det er besluttet at friholde
det nordøstlige hjørne af området for havmøller, da dette område ligger inden
for fyrvinklen af fyret i Frederikshavn.

Udover de konkrete miljøhensyn varetaget gennem tilpasningen af
projektområdet, varetages følgende hensyn:
 Den visuelle påvirkning reduceres ved, at området skal etableres med samme
højde, udseende og type, og i et letopfatteligt geometrisk mønster.
 To søkabler, der passerer gennem undersøgelsesområdet fra sydvest til
nordøst. Søkabler er typisk omgivet af en beskyttelseszone på 200 meter,
hvor der er forbud mod ankring, sandsugning og brug af bundslæbende
redskaber. Det vil dog være op til en kommende koncessionshaver at
forhandle størrelse af beskyttelseszone med ledningsejer, hvorfor kablerne
ikke giver anledning til indskrænkning af området for opstilling af havmøller.
 En klapplads i den nordvestlige del af undersøgelsesområdet. Klappladsen
friholdes for opstilling af havmøller, hvilket fremgår som en cirkulær
udsparing i området.

6.2

Afværgeforanstaltninger

I VVM-redegørelsen er beskrevet en række afværgeforanstaltninger, der har til
formål at undgå, minimere eller afbøde projektets miljømæssige påvirkninger.
Afværgeforanstaltningerne fremgår dels som projektforudsætninger og herudover
som vilkår i Naturstyrelsens VVM-tilladelse for anlæg på land og Energistyrelsens
etableringstilladelse for anlæg på vand.
Afværgeforanstaltningerne omfatter bl.a. forhold omkring fundering,
jordarbejder, underboringer, beskyttelses af naboarealer m.m. og vil være
relevante i forskelligt omfang afhængigt af det endelige projekts udformning.
6.2.1

Anlæg på land

I VVM-tilladelsen for kabel- og stationsanlæg på land er der indskrevet
afværgeforanstaltninger fastsat i VVM-redegørelsen for så vidt angår:
 Underboring af vandløb og sårbare naturområder, anvendelse af
køreplader for at skåne natur og eventuelle ikke kortlagte arkæologiske
fortidsminder.
 Der skal udføres arts- og lokalitetsspecifikke afværgetiltag for flagermus,
oddere, markfirben og bilag IV padder.
 Anlægsarbejdet tilrettelægges således, at der i størst mulig udstrækning
tages hensyn det omkringliggende miljø ved bl.a. at udarbejde
beredskabsplaner for at mindske risiko for spild og uheld.
 Den kystnære kabelstation etableres med afskærmende beplantning
omkring den nye station.
6.2.2

Anlæg på havet

I etableringstilladelsen for havmølleparken på havet er der indskrevet
afværgeforanstaltninger fastsat i VVM-redegørelsen for så vidt angår:
 reduktion af støj i anlægsfasen ved ramning af monopæle i anlægsfasen,
der kan forhindre skadelige påvirkninger hos marsvin og sæler
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etablering af havmøller skal ske i samarbejde med forsvaret for at sikre
mindst mulig påvirkning af radaranlæg
havmøllerne må ikke opstilles inden for områder til klapplads, fyrlinje og
sejlads, jf. kort 27.2. Område inden for beskyttelseszone for søkabler må
ikke anvendes uden aftale med ledningsejer.
havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og
optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe
havmøllerne inden for området skal etableres med samme højde,
udseende og type
ny teknologi ift. lysafmærkning kan afprøves efter aftale med Trafik- og
Byggestyrelsen.
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7. Alternativer
Der er i VVM-redegørelsen redegjort for, hvorfor det pågældende hovedforslag er
valgt. Der har for Sæby Havmøllepark ikke været vurderet på alternative
projektudformninger.
Det projekt, der realiseres på baggrund af en etableringstilladelse fra
Energistyrelsen og VVM-tilladelse fra Naturstyrelsen, vil således være det
beskrevne hovedforslag med de arealmæssige tilpasninger som fremgår ovenfor
af afsnit 6.
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8. Overvågning
Naturstyrelsen finder ikke behov at etablere yderligere overvågningsprogrammer,
jf. bek. 939 af 3. juli 2013, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer, for den landbaserede del af projektet end den, som myndighederne
allerede i dag udfører. Dette skyldes, at der ikke i VVM-processen har vist sig
behov herfor eller i høringsfasen er udtrykt ønske om overvågning.

Sammenfattende redegørelse

47

9. Bilag 1
Oversigt over indkomne bemærkninger og forslag
Kapitel 3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på land
A. Tracé/linjeføring og kabelstation
B. Landrelateret plante- og dyreliv
Kapitel 3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på havet
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Visuelle forhold og landskab
Maritimt plante- og dyreliv
Ejendomsforhold
Turisme og rekreative interesser
Støjpåvirkninger og sundhed
Erhverv og beskæftigelse
Alternative løsninger
Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler)
Placering af havmøllepark

Kapitel 3.3 Resumé og vurdering af høringssvar, øvrigt
L. Proces
M. Andet
Oversigt over indkomne bemærkninger og forslag
Myndigheder

Ingen
bemærkninger

Nr.

Afsender

Dato

Emner

(1M)

Frederikshavn Kommune, Borgmester Birgit Stenbak Hansen og Direktør for
Teknik og Miljø Christian Roslev, ved sagsbehandler Catrina Kristensen

30.06.15

A, H, K, L

03.06.15

A

28.07.15

J

06.08.15

J

20.08.15

A

Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
(2M)
(3M)
(4M)
(5M)
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HMN Naturgas, ved Bjarne H. Jensen
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg
Forsvarsministeriet, Klavs Mundt, ved sagsbehandler Karen-Marie Mortensen
Materiel- og Bygningskontoret, Holmens Kanal 42, DK-1060 København K
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, ved Lisbeth Karin Lindberg Hansen
Vejdirektoratet, ved Jesper Quist Lyngholm,
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
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(6M)
(7M)
(8M)

Naturstyrelsen, ved Kim Neven,
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Søfartsstyrelsen, ved Flemming S. Sørensen,
Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Miljøstyrelsen, ved Jesper Mogensen
Strandgade 29, 1401 København K

06.08.15

B

07.08.15

L

24.08.15

G

Interessenter

Ingen
bemærkninger

Nr.

Afsender

Dato

(1I)

Sulbæk Borgerforening ved Charlotte Riber, Birkevej 4, 9300 Sæby

29.07.15

(2I)

Vindmølleindustrien, ved Camilla Holbech, Rosenørns Allé 9, 5. sal, 1970
Frederiksberg C

Emner
C, D, E, F,
G, K, L

17.06.2015

M

(3I)

Danmarks Fiskeriforening, ved Henrik S. Lund, Nordensvej 3, 7000 Fredericia

03.08.15

H

(4I)

Strandby Fiskerihavn og Strandby Fiskeriforening, adresse ej oplyst

14.07.15

H, K

(5I)

Danmarks Naturfredningsforening, ved Eigil Torp Olesen, adresse ej oplyst

28.07.15

C, D, M

28.07.15

K, C, G

(6I)

(7I)

(8I)

(9I)

(10I)

(11I)

(12I)

(13I)

(15I)

Ejerf. Sæby Havnepromenade, ved Torben Borregaard, Havnepromenaden 14,
9300 Sæby
Grundejerforening Sæby Strand, ved formand Jan Holmsgaard, Strandkanten
101, DK-9300 Sæby
Sønderklit Grundejerforening, ved Formand Randi Højrup, Elmekrogen 6,
9900 Frederikshavn
Sommerhusforeningen Hedehusene, ved formand Kristian Hansen, Hedestien
49, 9900 Frederikshavn
Grundejerforeningen Laksevej-Kulmulevej, Lyngså Strand, ved Torben Elin,
Laksevej 19, Lyngså, 9300 Sæby
Svalereden Camping, ved Karsten Nielsen, Frederikshavnsvej 112b, 9900
Frederikshavn
Andelsboligforeningen Strandparken, ved Mogens Blæhr, Strandparken 6,
9300 Sæby
Sommerhusforeningen Strandgården, ved Hauke Thiessen, adresse ej oplyst
Vendsyssel Energi- og Miljøforening, ved Jan Hermansson, Hørbylundsvej 63,
9300 Sæby

23.07.15

10.07.15

20.07.15

C, D, E, F,
G, H, K, L
F, K, M
D, E, F, G,
H, K, L

27.07.15

D, K

27.07.15

C, F, K,

01.08.15

F, K

16.08.15

C, F, K, M

24.08.15

M

(16I)

Sommerhusforeningen Granly, ved Bent, Nordre Strandvej 16, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(17I)

Sæby Havns Beboerforening, ved Helle Peitersen, adresse ej oplyst

30.07.15

K, F, G
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(18I)

(19I)

(20I)

(21I)

(23I)

Borgergruppe, ved Jette Poulsen
Initiativgruppen mod Havvindmøllepark Sæby, ved Ole Bjørn Petersen,
Strandgade 37, 9300 Sæby
Lars-Henrik Hyttel, På vegne af Sæby og Omegns Bevaringsforening,
Søndergade 14, 1.th., 9300 Sæby
Per H. Larsen på vegne af Sommerhusforeningen Nordstrand, Haulundsvej 75,
9300 Sæby
Sæby Sejlklub. På vegne af 653 medunderskrivere

31.07.15

B, C, J, I, K
C, E, F, G,

31.07.15

H, L

24.08.15

F, K

21.08.15

K, C, G

23.08.15

C, F, G, H, K

Lodsejere

Nr.

Afsender

Dato

Ingen
bemærkninger

Emner

(1L)

Anker W.Lauridsen,
Strandkanten 7 st.th., 9300 Sæby

01.06.15

D, G

(2L)

Arne Andersen,
Gadholtvej 24. Frederikshavn.

17.06.15

F, K

17.06.15,
29.07.15,
05.08.15

C, D, E, F, L

(3L)

Jens A. Jakobsen,
Strandgården 56, 9300 Sæby
Privat adresse: Ledreborgparken 16, 9400 Nørresundby

(4L)

Kisser Olsen, Bertil kejser Olsen,
Solsbæksvej 81 b, 9300 Sæby

31.05.15

D, E, F

(5L)

Lotte Heile, adresse ej oplyst

31.08.15

C, D, F, G, K

(6L)

Marie Louise Brøndum, adresse ej oplyst

22.06.15

F, H

(7L)

Mette Løgtved Vittrup, adresse ej oplyst

22.06.15

F, G

(8L)

Mikkel Kejser, adresse ej oplyst

26.06.15

H, I, K

(9L)

Michael L. Kristensen,
Donbækvej 43, 9900 Frederikshavn

27.07.15

K, C, G

(10L)

Alice Tannert,
Hedestien, 9900 Frederikshavn

02.08.15

A, K

(11L)

Arly Andersen
Buntmagervej 16, 9300 Sæby

31.07.15

K, C, G

(12L)

Birgit og Kurt Klitgaard
Solsbæksvej 267, 9300 Sæby

27.07.15

A, C, G, K

(13L)

Birgit og Peter Dalsgaard
Solvænget 19, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(14L)

Bjørn Persson
Rosenvej 2, 9300 Sæby

01.08.15

K, C, G

(15L)

Chr. Heile, adresse ej oplyst

31.07.15

K, C, G

(16L)

Conny Olsen
Søndergade 9E, 2.th, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(17L)

Dorte Andreasen
Stammen 2, tv, 9300 Sæby

01.08.15

K, C, G

(18L)

Erik Bandholm, Birkevej 23 og Baudersvej 14, 9300 Sæby

31.07.15

K, C, G

(19L)

Ernst Andreasen, adresse ej oplyst

02.08.15

Tom mail

(20L)

Frederik Ørtoft, adresse ej oplyst

31.07.15

Tom mail
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(21L)

Grethe Dybdahl
Rosenvej 2, 9300 Sæby

01.08.15

K, C, G

(22L)

Jens Bødker og Ulla Baslund
Solsbæksvej 263, Sæby og
Sønderholmsvej 18, Bramdrupdam, Kolding

mangler

D, M

(23L)

Iben Hjermind Andersen
Buntmagervej 16, 9300 Sæby

31.07.15

K, C, G

(24L)

Inge Kjær Andersen og Henrik Andersen, Buntmagervej 33, 9300 Sæby

23.08.15

E, K, L

(25L)

Jonna & Flemming Kejser, Solsbækvej 75, 9300 Sæby

23.08.15

K, C, G

(26L)

Mie og Thorstein Rydder, Vejlegade 25, 9900 Frederikshavn

29.07.15

E, K, L

20.07.15

C, E, F, H, K

(27L)

(28L)

Beboerne og Arbejdsgruppen for Kystsikring Sæby Syd, ved Bertil K. Olsen,
Solsbæksvej 81 b, 9300 Sæby
Ejerne af Solsbækvej 260, 261, 263, 264, 265, ved Inge Dyg, Solsbækvej 261,
9300 Sæby

31.07.13

A, C, D, I, K,
L

(29L)

Thorkild og Pia Lund Klitgaard, Solsbækvej 267, 9300 Sæby

29.07.15

A, K

(30L)

Birgit Andreasen, Hattemagervej 15, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(31L)

Ernst Andreasen, Hattemagervej 15, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(32L)

Jacob Risgaard, Sæbyvej 67, 9900 Frederikshavn

30.07.15

K, C, G

(33L)

Jane og Jesper Krarup Nielsen, adresse ej oplyst

10.07.15

C, F, H, K

(34L)

Joan Østergaard Nielsen og Henrik Hasselflug Nielsen, adresse ej oplyst

01.08.15

K, G, L

(35L)

John Guldbæk, Hedestien 20, 9300 Sæby

02.08.15

K, C, E, G

(36L)

Jørgen Poulsen, Søndergade 4, 2 , 9300 Sæby

31.07.15

C, E, F, K, L

(37L)

Jørgen Nabe-Nielsen, adresse ej oplyst

30.07.15

K, C, G

(38L)

Karsten Munk, Klattrup Bygade 24, 7000 Fredericia

26.07.15

K, C, G

(39L)

Kim Søndergaard, Havlundsvej 52, 9300 Sæby

31.07.15

C, F, G, K

(40L)

Kirsten Baj Rye og Per Rye, Hjulmagervej 44, 9300 Sæby

29.07.15

K, C, G

(41L)

Kirsten Louber og Henrik Vanggaard, Skolegade 30, 9300 Sæby

31.07.15

K

(42L)

Lars Kristensen, adresse ej oplyst

26.07.15

Tom mail

(43L)

Lene og Kjeld Nielsen, adresse ej oplyst

02.08.15

K, C, G

(44L)

Lise Smith, Rosenvej 2, 9300 Sæby

01.08.15

K, C, G

22.07.15

E, G, K

(45L)

Margrethe Gustafson og Sven Erik Jensen, Højrupsvej 104, 2.th, 9900
Frederikshavn

(46L)

Marianne Engell, Hedestien 20, 9300 Sæby

31.07.15

C, G, K

(47L)

Thor Kalstrup, Skt. Pauls Gade 60 st, 8000 Århus C

29.07.15

C

(48L)

Morten Stausgaard, Skovalleen 4, 9300 Sæby

02.08.15

F, K

31.07.15

K, C, G

(49L)

Niels Jørgen og Inge Wærens, Bakkevænget 5, Haldbjerg, 9900
Frederikshavn

(50L)

Ole Sørensen, Grønhedevej 15, 9300 Sæby

28.07.15

A

(51L)

Per Heidmann, Kvisthusvej 20, 9352 Dybvad

31.07.15

K, M

(52L)

Peder Bjerregaard Jensen, Hedestien 86, 9300 Sæby

31.07.15

E, K
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(53L)

Poul Erik Bundgaard, Strandvej 3, 9300 Sæby

02.08.15

E, F, H

(54L)

Preben Christensen, Gørtlervej 4, 9300 Sæby

02.08.15

K, C, G

(56L)

Tina Bakker Møller, adresse ej oplyst

31.07.15

C, G, K

(57L)

Anna Johansen, adresse ej oplyst

19.08.15

K, C, G

(58L)

Anne Kjær Andersen, adresse ej oplyst

18.08.15

C, K

(59L)

Anni Bach, Kristensen, Strandkanten 19 2TH, 9300 Sæby

08.08.15

K, C, G

(60L)

Arne Andersen, adresse ej oplyst (måske den samme som 2L)

17.06.15

Tom mail

(61L)

Birgit Jensen, Baudersvej 15, 9300 Sæby

11.08.15

K, C, G

(62L)

Birhan Karman, Ved Amagerport 5. St. tv., 2300 København S

19.08.15

K, C, G

(63L)

Brian Bach, Abildhaven 19, 9900 Frederikshavn

08.08.15

K, C, E, G

(64L)

Christian Bach, Oktobervej 10, 8210 Aarhus V

08.08.15

K, C, E, G

(65L)

Danny Bach, Tage Mortensensvej 16, 9900 Frederikshavn

08.08.15

K, C, G

(66L)

Gunn Almås Parmann, Haulundsvei 24, 9300 Sæby

04.08.15

K, C, G

(67L)

Helle Monica Krog, Tage Mortensensvej 16, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(68L)

Henrik Norman Væhrens, Sønderstrand 1, 2. th, 9300 Sæby

22.08.15

D, H, K

(69L)

Jens Christian Høyen, Strandgården 41, 9300 Sæby

23.08.15

K, C, G

(70L)

Janne Tranberg, P. Skades Vej 3, 9300 Sæby

14.08.15

K

(71L)

Jens Bach Kristensen, Strandkanten 19 2th, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(72L)

Jette Bach, Abildhaven 19, 9300 Sæby

08.08.15

K, C, G

(73L)

Jørgen Johansen, Fjordblink 2, 9370 Hals

19.08.15

K, C, E, G

(74L)

Karen Magrethe og Jørgen Bach, Hedestien 10, 9300 Sæby

14.08.15

K

(75L)

Kirsten og Karsten Thorn, Hans Gramsvej 7, 9300 Sæby

14.08.15

C, L, M

(77L)

Kristina Johansen, Ved Linden 2th., 2300 København K

19.08.15

K, C, G

(78L)

Laura Sloth, adresse ej oplyst

18.08.15

K, C, G

(79L)

Laust Højgaard og Karen Viemose, Bakkevænget 4, 9900 Frederikshavn

30.07.15

K, C, G

(80L)

Marianne Lykke, Ramsvej 11, 8800 Viborg

18.08.15

K

(81L)

Michael Lund Nielsen, Helikonsvej 5, 2300 København K

19.08.15

K, C, G

(82L)

Mille Sviatchenko, adresse ej oplyst

18.08.15

K

(83L)

Mogens Christiansen, adresse ej oplyst

13.08.15

K

(84L)

Ole Mogens Mølbak, Ved Linden 2th., 2300 København K

19.08.15

K, C, G

(85L)

Ole og Minna Olesen, Østermarken 59, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(86L)

Philip Sviatchenko, adresse ej oplyst

18.08.15

K

(87L)

Poul og Ida Arendrup, Algade 18, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(88L)

Rene Larsen, Nejsiggyden 11, 9300 Sæby

05.08.15

F, K

(89L)

Rita Johansen, Fjordblink 2, 9370 Hals

19.08.15

K, C, G

(90L)

Rode Andreasen, adresse ej oplyst

06.08.15

E, F, K

(91L)

Ryan R. Pedersen, Elisabeth Billes Vej 17, 9300 Sæby

08.08.15

F, K
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(92L)

Sigurd Nielsen, Mikkel Snaresvej (?) 3, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(93L)

Sigurd Parmann, Havlundsvej 24, 9300 Sæby

11.08.15

K, C, G

(94L)

Anton Sulbæk Andersen, Frederikshavnsvej 114, 990o Frederikshavn

13.08.15

E, F

(95L)

Jens-Christian Hyllested, Strandgade 4, 9300 Sæby

20.08.15

K, C, G

(96L)

A. Hyttel-Sørensen, Haulundsvej 140, 9300 Sæby

21.08.15

K

(97L)

Aase Holm Nielsen, Algade 25, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(98L)

Alex Larsen, Sønderstrand 4, 2. th, 9300 Sæby

22.08.15

K, C, G

(99L)

Alex og Janne Lydbæk, Strandgården 86, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(100L)

Anders Mørk, Haulundsvej 62, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(101L)

Preben Andersen, Mågevej 4, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(102L)

Anette Andersen, Kattegatsvej 17, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(103L)

Anker Smith, Brorsonsvej 7, 9300 Sæby

19.08.15

K, C, G

(104L)

Ann K. Maach, Strandvænget 2, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(105L)

Anna Holm Jensen, Strandvænget 5, 9300 Sæby

30.08.15

K, C, G

(106L)

Anne Juul, Olsen, adresse ej oplyst

19.08.15

K, C, G

(107L)

Anton Justesen, Solbækvej 93, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(108L)

Arne Bøgh og Åse Marie Jensen, adresse mangler

23.08.15

F, K

(109L)

B. Kalstrup og Nielse Kalstrup, Kattegatsvej 19, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(110L)

Benny Simonsen, Gøgeurtvej 4, 9310 Vodskov

24.08.15

K, C, G

(111L)

Bente Holm Rasmussen, Enghusvej 16, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(112L)

Bettina og Flemming Himmelstrup, Strandgade 23, 9300 Sæby

23.08.15

K, C, G

(113L)

Birgit Kaptain, Havnepromenaden 6 9300 Sæby

19.08.15

K, C, G

(114L)

Solveig Christensen, Engstrupvej 21, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(115L)

Christian Poulsen, Grønnemose Allé 81, 2. th, 2860 Søborg

24.08.15

K, C, G

(116L)

Christina Jensen, Kærvej 2, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(117L)

Claus Poulsen, Milanovej 18, 2300 København S

24.08.15

K, C, G

(118L)

Connie Jespersgaard, Enghusvej 15, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(119L)

Danny Jacobsen, Enghusvej 9, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(120L)

Dennis Krog, Nordre Strandvej 73, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(121L)

Marianne Haller Vesterholt, Valmuevej 14, 9970 Strandby

24.08.15

K, C, G

(122L)

E. Jensen, Haulundsvej 65, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(123L)

Ebba Elkjær Westeraa, Strandvænget 3, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(124L)

Ebba Vagner, Haulundsvej 20, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(125L)

Edit og Kristian Mortensen, Vestmarksvej 14, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(126L)

Ejnar Knudsen, Strandgården 87, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(127L)

Ejvind Knudsen, Vikingvej 16, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(128L)

Elly Jensen, Strandgården 88, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G
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(129L)

Else Pedersen, Strandvænget 24, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(130L)

Else Pedersen, Enghusvej 27, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(131L)

Elsebeth Højbjerre, Strandgården 16, 9300 Sæby

24.08.15

K

(132L)

Navn mangler, Enghusvej 18, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(133L)

Hanne Efternavn mangler, Enghusvej 19, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(134L)

Navn mangler, Enghusvej 19, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(135L)

Ernst og Jette Sørensen, Enghusvej 13, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(136L)

Lone Schou, Øksnebjervej 77, 9900 Frederikshavn

19.08.15

C, K

(137L)

F. O. Andersen, Baudersvej 20, 9300 Sæby

23.08.15

K

(138L)

Fie Munch, Grønnevænget 3, 9300 Sæby

22.08.15

K, C, G

(139L)

Finn Egebjerg, Østervænget 6, 9900 Frederikshavn

20.08.15

K

(140L)

Flemming Cedergren, Strandvænget 8, 9300 Sæby

25.08.15

K, C, G, H

(141L)

Flemming Jensen, Nordre Strandvej 65, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(142L)

Flemming Østergaard Kejser, adresse ej oplyst

23.08.15

Tom mail

(143L)

K. Frandsen, Sneppevej 5, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(144L)

Frants Kristensen, Algade 12a. 9300 Sæby

22.08.15

F

(145L)

Frederiksen, Skovvej 15, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(146L)

Gitte og Søren Sørensen, Enghusvej 29, 9300 Sæby

23.08.15

K, C, G

(147L)

H. Kroer, Haulundsvej 94, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(148L)

H. Rasmussen, Gasværksvej 11, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(149L)

Hanne Løvaa, adresse ej oplyst

24.08.15

K

(150L)

Hanne og Hans Gade, Ndr. Strandvej 41, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(151L)

Hanne Pedersen, Baudersvej 8, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(152L)

Hans Madsen, Haulundsvej 66, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(153L)

Leo og Margit Holt Larsen, Havlundsvej 47, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(154L)

Ulla og John Bonderup, Kongensgade 10, 9320 Hjallerup

23.08.15

C, E, F, G, K

(155L)

Helga Christensen, P. Mønstedsvej 3, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(156L)

Helle Kraglund Jensen, adresse ej oplyst

24.08.15

K, C, G

(157L)

Pia Frølich Hyllested, Strandgade 4, 9300 Sæby

20.08.15

K, C, G

(158L)

Poul Erik Nielsen, Valmuevej 14. 9970 Strandby

24.08.15

G, K

(159L)

Laura Theresa Krogh Jørgensen, adresse mangler

23.08.15

C, G, K

(160L)

Per Østergaard, Jernbaneallé 3, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G, H

(161L)

Inge Bisbjerg, adresse ej oplyst

22.08.15

K

(162L)

Inge Marie og Leif Madsen, Haulundsvej 57, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(163L)

Inge Primdahl, adresse ej oplyst

20.08.15

K

(164L)

Inge Sørensen, adresse ej oplyst, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(165L)

Inge-Lise ørensen, Strandgården 31, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G
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(166L)

Inger Egeborg, Ålborgvej 242, 9300 Sæby

30.07.15

K, C, G

(167L)

Ingrid Poulsen, Nordre Strandvej 22, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(168L)

Ingrid Schmeider, Nordre Strandvej 49, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(169L)

Ingrid Sørensen, Nordre Strandvej 13, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G
Henviser til 5

(170L)

Jan Holmsgaard, Strandkanten 101, 9300 Sæby

24.08.15

vedhæftede
indsigelser, ej
vedhæftet

(171L)

Jane Herrmann, Kattegatsvej 4, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(172L)

Jeanette og Ulrich Langagergaard, Virkelyst 54, 9300 Sæby

Mangler

K, C, F, G

(173L)

Jef De Smedt, Sint Baafsplein 28, 9000 Gent

24.08.15

K, C, F, G

(174L)

Jens Jacobsen, Enghusvej 7, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(175L)

Jette Lisbeth Poulsen, Uglevej 32, 9300 Sæby

23.08.15

Tom mail

(176L)

Jette Lyng Giversen, Strandgården 37, 9300 Sæby

20.08.15

K, C, G

(177L)

Joanna Lydbæk, Strandgården 86, 9300 Sæby (på vegne af 105 borgere)

20.08.15

K

(178L)

John Vinding, Laus Nielsensvej 6a, Sæby/Enghusvej 8, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(179L)

Jytte Christensen, Nordre Strandvej, 9300 Sæby

30.08.15

K, C, G

(180L)

Jytte og Niels Peder Olesen, Skovvej 14, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(181L)

Jørgen Frahm, Oluf Krags Vej 6, 9300 Sæby

Mangler

D

(182L)

Jørgen Johansen, Strandgården 79, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(183L)

E. Aarup Jørgensen, Strandgården 11, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(184L)

Lars Jørgensen, adresse ej oplyst

03.08.15

K, C, G

(185L)

Karin og Palle Risager, Strandgården 29, 9300 Sæby

21.08.15

K, C, G

(186L)

Lars Efternavn mangler, Kattegatsvej 12, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(187L)

Ejvind Jensen, Kattegatsvej 16, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(188L)

Navn mangler, Kattegatsvej 18, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(189L)

Kim Nordentoft Andersen, Algade 39. 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G, L

(190L)

Kirsten Christensen, Strandvænget 1, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(191L)

Kirsten og Svend Aage Christensen, Strandvænget 1, 9300 Sæby

19.08.15

K, C, G, L

20.08.15

A, D, E, F, G

(192L)

Rasmus Ravn Kristensen, Innspurten 15, Postboks 6272 Etterstad, N-0603
Oslo/ AF-gruppen

(193L)

Anthon Krogh, Strandgården 34, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(194L)

Fornavn mangler Krogh, Strandgråden 12, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(195L)

Kurt Bering, Haulundsvej 134, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(196L)

Anker Christiansen, Kærvej 4, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(197L)

Margrethe Christiansen? Kærvej 4, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(198L)

Lars Mellergaard Jacobsen, Enghavevej 15, 9900 Frederikshavn

23.08.15

K, C, G

(199L)

Jan Ole Thomsen, Haulundsvej 30, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G
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(200L)

Niels E. Larsen, Nordre Strandvej 42, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(201L)

Laura Boe-Hansen, adresse ej oplyst

23.08.15

K, C, G

(202L)

L. Andresen, Barbræs Allé 11, 9300 Sæby ?

30.07.15

K, C, G

(203L)

Lene Andreasen, Kattegatsvej 9, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(204L)

Lene og Jan Holmsgaard, Strandkanten 101, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(205L)

Linette Søegaard Sørensen, Solsbækvej 229, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, E, F, G

(206L)

Lisbeth og Uffe Poulsen, Strandgade 8, 9300 Sæby

20.08.15

K, C, G

(207L)

Lise Kjær Andersen, adresse ej oplyst

24.08.15

K, C, G

(208L)

Lissi og Arne Jensen,Tværgade 8 & Strandgården 54, 9300 Sæby

22.08.15

K, C, G

(209L)

Lone og Per Christensen, Nordre Strandvej 58, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(210L)

Lone Schmidt, Strandvej 1, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

24.08.15

F, E, K, L

(211L)

Lone Vilsgaard og Jørgen Christensen, Hullvej 4, Sulbæk, 9900
Frederikshavn

(212L)

Mads og Charlotte Olander Sølver, Strandgården 30, 9300 Sæby

03.08.15

C, G, K

(213L)

Maj Jacobsen, Grønsiskevej 5, 9300 Sæby

03.08.15

C, G, K

(214L)

Mantram E.M. Gaul, Vestergade 32 F 2.3, 9310 Sæby

Mangler

K

(215L)

Mariann Hansen, Hedestien 47, 9300 Sæby

23.08.15

E, F, K

(216L)

Martin Hareskov Larsen, Drejervej 3, 9300 Sæby + 7 medunderskrivere

20.08.15

K, C, G

(217L)

Martin Jin Vestergaard, adresse ej oplyst

24.08.15

K, C, G

(218L)

Matilde Mørk, Nordre Strandvej 19, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(219L)

Merete og John Appelon, Solbækvej 232, 9300 Sæby

23.08.15

K, C, E, G, M

(220L)

Merethe Gaardbo, Solsbækvej 93, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(221L)

Mette Bisgaard, adresse ej oplyst

20.08.15

K, C, G

(223L)

Mie og Martin Pedersen, Strandkanten 47, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(224L)

Mie og Martin Pedersen, Strandgården 10, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(225L)

Mie Voss Jensen, Kattegatsvej 6, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(226L)

Morten Herlin, adresse ej oplyst

24.08.15

K, C, G

(227L)

Morten Kilden Nikolajsen, Klanghøj 63, 8670 Låsby

19.08.15

K, C, G, F

(228L)

Finn Efternavn mangler, Mågevej 9, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(229L)

N. O. Knudsen, Solsbækvej 57 d, 9300 Sæby

21.08.15

K, C, G

(230L)

Niels Beck Larsen, Mågevej 2, Sæby

03.08.15

K, C, G

(231L)

Niels Pedersen, Strandgården 89, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(232L)

Fornavn mangler Nielsen og Birthe Pedersen, Havlundsvej 48, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

03.08.15

K, C, G

(233L)

Henning Efternavn mangler, Bregnevej, Hjørrring og Nordre Strandvej, 9300
Sæby

(234L)

Poul Efternavn mangler, Nordre Strandvej 10, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(235L)

Navn mangler, Nordre Strandvej 35, 9800 Sæby

03.08.15

K, C, G

56

Sammenfattende redegørelse

(236L)

Navn mangler, Nordre Strandvej 52, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(237L)

Fornavn mangler Nøhr, Grønsiskevej 1, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(238L)

Ole Mortensen, Skovlundsvej 60, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(239L)

Ole Nøhr, Kattegatsvej 15, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(240L)

Ole Westeraa, Strandvænget 3, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(241L)

Orla Jensen, Strandgården 13, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(242L)

Peer Pedersen, Strandvænget 24, 9300 Sæby samt Enghusvej 27, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(243L)

Per Horsevad, Skovvej 29, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(244L)

Peter Lind Bonderup, Partner/Arkitekt LBB3, Sørigvej 154, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G, M

(245L)

Pia S. Appelon, Drejervej 9B, 9300 Sæby

23.08.15

K, C, G, E, M

(246L)

Poul Erik Nielsen, Algade 53, 9300 Sæby

25.08.15

F, K, M

(247L)

Poul Jacobsen, Baudersvej 8, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(248L)

Poul Møller Raunsmed, adresse

30.07.15

K, C, G

(249L)

R. Gerhardt, Haulundsvej 116, 9300 Sæby

02.08.15

K, C, G

(250L)

Rene N. Avlskarl, Nordre Strandvej 30, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(251L)

Ruth Thomsen, Jens Hatsvej 5, 9900 Frederikshavn

03.08.15

K, C, G

(252L)

S. Jensen, Kattegatsvej 5, 9360 Sæby

03.08.15

K, C, G

(253L)

Navn mangler, Skovvej 15, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(254L)

Solvej Jensen, Bakkevej 1, 9300 Sæby

22.08.15

K, C; G

(255L)

Sonja Jørgensen, Mågevej 3, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(256L)

Steen Andersen, Nordre Strandvej 51, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(257L)

Steen Borgstrøm, Strandgården 24, 9300 Sæby

24.08.15

K, C, G

(258L)

Rita Johansen, Strandgården 68, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

24.08.15

K, C, G

(259L)

Susanne Lauridsen, Skåde Højgårdsvej 39, 8270 Højbjerg/Mågevej 2, 9300
Sæby

(260L)

Svend Aage Christensen, Strandvænget 1, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(261L)

Svend Knøsen, Sadelmagervej 29, 9300 Sæby

20.08.15

K, C, G

(262L)

Svend Krog, adresse ej oplyst

03.08.15

K, C, G

(263L)

Søren Jørgensen, Enghusvej 1, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(264L)

Søren Ole Steffensen (?), Enghusvej 29, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(265L)

Søren Rafaelsen, Solbakken 4, 7100 Vejle

23.08.15

K, C, E, G

(266L)

Thomas Bjerregaard, Havnen 4, 9300 Sæby

24.08.15

E, F, G

(267L)

Thomas Lykke Veedfald, adresse mangler

18.08.15

K

(268L)

Thorkild Karlsen, Nordestrandvej 57, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(269L)

Tove og Vagn Frost, Ndr. Strandvej 20, 9300 Sæby

03.08.15

C, G, K

(270L)

Navn mangler, Vikingvej 14, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(271L)

Willumsem Navn mangler,, Nordre Strandvej 8, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G
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(272L)

Villy Nygård, Nordre Strandvej 72, 9300 Sæby

03.08.15

K, C, G

(273L)

Vagn Erik Jensen, Chr. Rhuusvej 23, 9300 Sæby

21.08.15

K, C, G

(274L)

Karen-Lise Karman Johansen, Ved Amagerport 5. St. tv., 2300 København S

19.08.15

K, C, G

(275L)

Claus Holmen, Søndergade 4, 9300 Sæby

20.08.15

K, C, G
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10. Bilag 2 – korte og lange
resuméer

Resumé af høringssvar vedr. anlæg på land
(A) – Tracé/linjeføring og kabelstation

Resumé

Fra Høringssvar

I forhold til ilandføring er der følgende
spørgsmål:
(192L) ønsker svar på. hvornår der
er behov for 2 ilandføringspunkter.

(192L) Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 3.1
Projektet generelt er der planlagt 2 mulige ilandføringspunkter og der udpeget områder for mulig
etablering af nye kystnære kabelstationer. Om disse muligheder skal benyttes, da kommer det an på
størrelsen af vindmølleparken.
Kommentar: Det bør være muligt at definere i hvor stor grad disse optioner må realiseres i forhold til
planlagt effekt af vindmølleparken. Hvornår er der behov for 2 ilandføringspunkter? Hvornår vil det være
nødvendigt at etablere hhv. 1 eller 2 kystnære kabelstationer?

I forhold til transformatorstationernes
placering er der flere konkrete forhold:
placering bør ske i forbindelse med
området ved Sæby Rensningsanlæg
(1M)
område 3 foretrækkes ikke, ud fra
nabohensyn (12L, 29L) samt
undgåelse af støjpåvirkning af dyr
(12L)
Dertil kommer et spørgsmål om, hvilke
tiltag vil blive gjort for at reducere den
øgede støjbelastning ifm. udvidelse af
eksisterende stationsanlæg (192L)

(1M) den sydlige transformatorstations placering bør samtænkes med området ved Sæby Rensningsanlæg
(12L, 29L) Der er som nuværende tre foreslåede placeringer af transformatorstation syd; her vil vi gerne
gøre opmærksom på gener ifm. disse tre placeringer navnligt ”område 3”, da denne placering vil være til
størst gene for os som ejere af Solsbæksvej 267. Område 3 er nemlig placeret ca. 75 meter fra vores stuehus,
og med direkte placering ud til Solsbæksvej. Solsbæksvej er en trafikkeret vej, der både besøges af bilister,
fodgængere og cyklister. Især fodgængere og cyklister der færdes på denne strækning nyder udsigten og
den smukke natur; med placering af en transformatorstation vil dette ”ødelægges”. Yderligere vil der
givetvis være en del trafik til og fra transformatorstationen, til reparationer og vedligeholdelse, samt at der
under opførelsen vil være tunge og store maskiner. Jf. Forsigtighedsprincippet som angiver at det bør
undgås at etablere nye højspændingsanlæg ”tæt” på eksisterende boliger, vil vi som beboere i ejendommen
Solsbæksvej 267, mene at område 3 er TÆT på. Vi er bevidste om at dette beror på en pragmatisk
vurdering, men vi håber selvfølgelig at det vil blive taget til efterretning, at denne ejendom bebos af voksne,
unge samt børn. En mere hensigtsmæssig placering af transformatorstationen mener vi kunne være som
nedenstående: Transformatorstationen placeres enten vest eller nord for rensningsanlægget. Således vil
denne transformatorstation ikke være til visuel gene for passerende på Solsbæksvej. Ydermere vil vi, som
beboere ud til Solsbæksvej ikke blive plaget af støj eller være i helbredsmæssig risiko.
(29L) har vedhæftet en skitse heraf.
(12L) Med tanke på støjniveauet fra en sådan transformatorstation vil ejendommens beboere blive generet,
for ikke at nævne vores dyr på ejendommen.
(192L) Kommentar: Såfremt tilslutning af vindmølleparken i eksisterende stationsanlæg medføre behov for
udvidelse af eksisterende stationsanlæg, hvilke tiltag vil der da blive gjort for å reducere den øgede
støjbelastning (+5 dB ref. ref. del III af VVM redegørelsen, side 58) for nærmeste naboer?

I forhold til traceet af landkablet er der
indkommet flere konkrete forslag:
Er ikke interesseret i at have folk
rendende i sin have og grave kabler
(10L)
Ikke på Solsbækvej 260-265 (28L)

(28L) Hvis Naturstyrelsen giver lov til at anvende SLF områder, giver dispensation fra strandbyggelinien til
så mange møller, ønsker vi ikke at kablerne fra møllerne kommer i land på jord tilhørende ejerne af:
Solsbækvej 260, Solsbækvej 261, Solsbækvej 263, Solsbækvej 264, Solsbækvej 265. Hvis kabler fra
møllerne skal i land, foreslår vi, at stationen placeres bag Sæby renseanlæg vest for Solsbækvej på et areal,
der tilhører kommunen. Ved Stensnæs er der højspænding og ledninger. Hvad er årsagen til at man ikke
vælger den placering?

Samt følgende kommentarer og
spørgsmål:
Vejdirektoratet er indstillet på efter
ansøgning og på tekniske vilkår at

(5M) Vejdirektoratet er indstillet på efter ansøgning og på tekniske vilkår at godkende, at de pågældende
statsvejs-strækninger underbores for fremføring af kabler i tilknytning til projektet. Krydsning af kabler
skal ske vinkelret på vejen. Eventuel parallelføring langs vejen må ikke ske i vejarealet. En parallelføring
uden for vejareal men inden for vejbyggelinje, vil kræve Vejdirektoratets dispensation.
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godkende, at de pågældende
statsvejs-strækninger underbores for
fremføring af kabler i tilknytning til
projektet (5M), ligesom
vejdirektoratet redegør for
gæsteprincippet ift. ledningsføringen.
Frederikshavn Kommune har 3
konkrete forslag til ændringer (vedr.
jordforurening samt
kommuneplanrammen for området)
Hvis vindmølleparken flyttes mod
nord, vil der så ske tiltag for at
reducere etableringsomkostningerne
for ledningsnettet? (192L)
Er der blevet undersøgt i hvilket
omfang nedgravning af kabler vil
komme foregå i jagtsæsonen? (192L)
(50L) gør opmærksom på fortsat
mulighed for råstofindvinding

Det må ligeledes påregnes, at Vejdirektoratet bl.a. vil stille krav om, at samtlige arbejder udføres fra privat
grund – og ikke via direkte vejadgange fra motorvejen – og at eventuelle kabelstationer og andre
bygværker skal placeres mindst 50 m fra midten af motorvejen, uden for motorvejens byggelinjer efter
vejloven.
Grundlæggende vil kabler / ledninger på vejareal skulle ligge efter gæsteprincippet. Gæsteprincippet er
gældende for ledninger i (eller over) vej og private arealer, med mindre ledningsejeren har betalt for at
have ledningen liggende i arealet, eller der eksplicit er indgået en aftale med grundejeren om, at
gæsteprincippet ikke finder anvendelse. Gæsteprincippet er således et spørgsmål, som alene afklares
mellem grundejer og ledningsejer.
Det nævnes konkret i forslag til kommuneplantillæg nr. 1, under afsnit 8.1 Retningslinjer, pkt. 2, at ingen
bygninger, anlæg, beplantning mv. må forhindre tilkobling eller adgang til kabler i tracéet.
Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at vi forudsætter, at kablerne respekterer eksisterende statsvejanlæg.
(1M) ser positivt på eventuel etablering af Sæby Havmøllepark i overensstemmelse med det høringssvar,
kommunen fremsendte i foroffentlighedsfasen den 10. februar 2014.
Kommunen har 3 tekniske bemærkninger til kommuneplantillægget:
1. I afsnit 7.8 om jordforurening foreslås følgende tekst indsat i stedet for den eksisterende:
Projektområdet indeholder jordforureningskortlagte grunde både i den nordlige og sydlige kabelkorridor,
jf. jordforureningsloven.
I anlægsfasen er jord, der opgraves i forureningskortlagte arealer, områdeklassificerede arealer og
offentlige vejarealer, omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og jorden herfra skal klassificeres for at
kunne dokumentere forureningsgraden, i forbindelse med jordflytning.
Ved mellemdeponering af forurenet jord kræves tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, idet det bl.a. skal
sikres, at der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.
Påvirkningen af jord og fra eventuel forurenet jord i driftsfasen vurderes at være ubetydelig.
Det forventes som udgangspunkt, at der ikke skal håndteres forurenet jord i afviklingsfasen.
Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 19.8.
2. Perspektivområde FRE.O.17.03 udgår som rammeområde i kommuneplan 2015. I stedet bliver området
til et perspektivområde uden rammebestemmelser.
3. Det foreslåede kommuneplantillæg indeholder ikke nogen beskrivelse af, hvad der skal ske med
rammebestemmelserne, såfremt Sæby Havmøllepark ikke bliver realiseret. Det er ret store
arealreservationer at have liggende. Hvordan og hvornår kan de blive aflyst/erstattet af noget andet,
såfremt havmølleparken ikke bliver realiseret?
(192L) Kommentar: Vil der gøres tiltag for at reducere etableringsomkostninger i forbindelse med nordlige
ledningsnet for vindmøllepark, der som opstillingsområdet flyttes længere mod nord?
(192L) i. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039),
afsnit 6.3.1 Jagt side 18, da vil der kunne forekomme kortvarige og ubetydelige påvirkninger i jagtsæsonen i
Vandværksskoven.
Kommentar: Er der blevet undersøgt i hvilket omfang nedgravning af kabler vil komme foregå i
jagtsæsonen (prognose). Hvordan er ubetydelige påvirkninger blevet defineret og i hvor udstrækning i
forhold til lokation for nedgravning af kabler vurderes disse påvirkninger at have effekt?
(50L) gør opmærksom på, at der er et trerækket læhegn plantet med tilskud og et “trehjørne” med pil inden
for det felt med jordkablet. Desuden forventer grundejeren en aftale i stil med eksisterende aftale med
Sæby Renseanlæg, således at der altid kan opnås råstoftilladelse, og dermed at et evt. nyt strømkabel er
forpligtiget til at flyttes om nødvendigt.

I forhold til anden planlægning bliver der
gjort opmærksom på, at der ved den
endelige projektering tages hensyn til
gasledninger i området (2M)

(2M) Når det kommer til den egentlige projektring skal der tages hensyn til gasledningerne i området ved f.
eks. parallelføringer og krydsninger efter gældende

(B) – Landrelateret plante- og dyreliv

Resumé

Fra høringssvar

Naturstyrelsen (6M) har supplerende
oplysninger om fredskov,
skovrejsningsområder samt
skovtilstandsindeks.

(6M) 19.3.3 Skov
Fredskov
Fredskov er beskyttet via skovloven, der har til formål at bevare de danske skove og medvirke til at forøge det
danske skovareal, (jf. beskrivelse i VVM del 1).
Ved feltundersøgelserne er der besigtiget fire mindre skovområder, der er omfattet af fredskovspligt og et
enkelt område med gammel løvskov, som ikke er fredskov, da det er privatejet og under 20 ha.
Fredskovspligten er ikke besluttet ud fra hensyn til at beskytte naturværdierne i skovene men blot en
beskyttelse af det skovdækkede areal for at sikre Danmarks forsyning med træ.
Kommentar: Oplysninger om fredskovspligt fremgår af matriklen, jf. skovlovens § 41 (lovbek. nr. 678 af 14.
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juni 2013). Det er derfor forkert det som står ovenfor markeret med gult.
På side 45, i VVM del III:
I Tabel 19-2 ses en liste over de besigtigede fredskovsområder. Der er endnu ikke udviklet en metode til
udregning af naturtilstand for skovområder. Den angivne naturtilstand er således en subjektiv vurdering,
som er foretaget i felten. Oversigtskort med hver lokalitet kan ses i bilag I til baggrundsrapporten vedr. natur
på land /7/.
Tabel 19-2 Besigtigede områder med skov.
Kommentar: Der er udarbejdet et skovtilstandsindeks som anvendes til at vurdere tilstanden af
skovnaturtyper i Natura 2000-områderne se her: link
På side 47, i VVM del III:
Skovrejsningsområder
Staten ønsker at fremme skovrejsning, således at skovarealet på landsplan øges til 25 % inden for en
trægeneration jf. det Nationale Skovprogram fra 2002 2. I dag er Danmarks skovareal på 12,4 %.
Kommentar: Skovstatistikken opdateres årligt, og vi har p.t. et skovareal på 14,1 pct. se her link
På side 141, i VVM del III:
Skov
Landkorridorerne er så vidt muligt anlagt i et tracé uden om skovarealer og der er kun fire fredskovspligtige
arealer inden for korridorerne og et yderligere område med ældre skov, der ikke er omfattet af
fredskovspligt. Desuden er der i den nordlige korridor en potentiel konflikt med skovbyggelinjen ved
etablering af kabelstationen, hvilket vil kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven jf. beskrivelsen i VVM
del 1.
Kabellægning, der medfører rydning af fredskovspligtige arealer, betyder en negativ permanent påvirkning,
idet der efter anlæg af kablet vil være et servitutareal på 7 m omkring kabelsystemet. Inden for det
servitutbelagte bælte må der ikke gro store træer med dybdegående rødder. Fældning af fredskov vil således
kræve en ophævelse af fredskovspligten inden for det servitutbelagte bælte.
Kommentar: Efter praksis så ophæves fredskovspligten ikke. Der stilles vilkår om erstatningsskov, hvis det
servitutbelagte areal bliver 0,5 ha eller større.
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Resumé af høringssvar vedr. anlæg på havet
(C) –Visuelle forhold og landskab

Resumé
Der er indkommet en del bemærkninger
ang. de visuelle påvirkninger af
havmølleparken. Bemærkningerne
vedrører følgende aspekter:
Havmøller vil genere visuelt (6I, 7I,
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L,
18L, 19I, 21I, 21L, 23I, 23L, 25L, 29L,
30L, 31L, 32L, 37L, 38L, 40L, 43L,
44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L,
59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L,
67L, 69L, 71L, 72L, 73L, 75L, 77L,
78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L,
92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L,
101L, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L,
107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L,
115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L,
121L, 122L, 123L, 124L, 125L, 126L,
127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L,
134L, 135L, 136L, 138L, 140L, 141L,
143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 150L,
151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L,
159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L,
167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 176L,
178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L,
186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L,
195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L,
201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L,
208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L,
217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L,
224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L,
231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 236L,
237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L,
243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L,
250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 255L,
256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L,
263L, 264L, 268L, 269L, 270L, 271L,
272L, 273L)
Havmøllerne vil fremstå dominerende
(1I) og ødelægge naturoplevelsen (1I,
11I, 17I, 28L, 36L, 47L)
Havmøllerne vil visuelt syne som en
mur (3L, 5L, 11L, 17L, 21L, 23L, 27L,
28L, 33L, 34L, 36L, 37L, 38L, 39L,
40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L,
75L, 136L)
Havmøllerne vil være meget synlige
med stor horisontal udbredelse (12L,
19I, 47L, 140L)
Tilslutter os derfor 100%
Akademirådets landskabsudvalg
udtalelse ”Havet og udsigten til
horisonten tilhører os alle …" (7I, 36L)
Havmøller vil ikke harmonere med de
mange beskyttelses- og
bevaringshensyn, der gælder for at
bevare Sæbys harmoniske fremtræden
og attraktionsværdi (5I, 47L)

Fra høringssvar
Havmøller vil genere visuelt (6I, 7I, 9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23I, 23L, 25L,
29L, 30L, 31L, 32L, 37L, 38L, 40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L,
66L, 67L, 69L, 71L, 72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L,
100L, 101L, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 119L,
120L, 121L, 122L, 123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 136L, 138L, 140L,
141L, 143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L,
166L, 167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L,
194L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 210L, 212L,
213L, 216L, 217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 233L,
234L, 235L, 236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L,
252L, 253L, 254L, 255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L,
273L, 274L, 275L)
(1I) Fra udsigtspunkter i indlandet vil vindmøller med en højde på op til 240 m placeret kun 4 km fra
strandlinjen fremstå meget dominerende og helt fjerne oplevelsen af det åbne hav.
Betragter man fra Sæby havn de fire vindmøller med en højde på ca 70 meter opstillet umiddelbart nord for
Frederikshavn havn er disse meget synlige, afstanden fra Sæby er ca 10 km, bliver møllerne udfor Sæby 3
gange så høje og afstanden ca. 4 km kan man forestille sig, hvor dominerende møllerne vil blive.
(1I, 28L, 11I, 17I) Placering af vindmøller i en afstand af kun ca. 4 fra kysten vil på alle måder fremstå meget
dominerede og ødelæggende for naturoplevelsen langs hele kyststrækningen.
(47L) Jeg har vedhæftet to billeder fra VVM redegørelsen, der viser hvordan udsigten fra vores sommerhus
bliver ødelagt. Nedestående citat er fra VVM redegørelsen: "På grund af opstillingens horisontale udbredelse
og det høje antal vindmøller er det vurderet, at den visuelle påvirkning af kysten ved Strandkanten er stor.
Den overordnede betydning af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og
påvirkningens intensitet at være væsentlig."
(36L) Man kan prøve at forestille sig, hvordan udsynet fra Sæby til det åbne hav pludselig bliver begrænset,
hvis der kun 4 km fra kysten placeres en havvindmøllepark med op til 80 møller med 130 m højde og/eller
suppleret med op 20 møller med en højde på op til 240 m.
(3L, 5L, 11L, 17L, 21L, 23L, 27L, 28L, 33L, 34L, 37L, 38L, 39L, 40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 75L, 136L)
vindmøllerne vil visuelt syne som en mur, der vil præge udsigten/visuel forurening/ Det svarer til at smide
en bakke, der er 3 gange højere end Pikkerbakken, ud for Sæby.
(36L) Som sammenligningsgrundlag kan vi her i byen anvende de 4 vindmøller, der er ca. 125 m høje, og
som er placeret ved havnen i Frederikshavn. Disse møller er ca. 10 km væk fra Sæby.
Placering af møller med en højde på op til 240 m vil langt overgå toppen af vores udsigtstårn, Clostårnet, der
er 60 m højt og ligge ca. 100 m over havet.
Fra Clostårnet kan man i klart vejr se helt til Rubjerg Knude ved vestkysten. Hvis der rejses en levende mur
af støjende møller (både visuelt og akustisk) kun 4 km fra kysten, så er det ikke blot Sæby, men det meste af
Vendsyssel, der vil få ubehag af møllerne.
(12L, 19I, 47L) Ovenfor anføres meget præcist vor bekymring at møllerne vil være fuldt synlige med stor
horisontal udbredelse og fylde det meste af udsigten over havet. Oplevelsen af det åbne hav vil ændre sig
MARKANT ved opstilling af møllerne / mur.
(140L) Det er usikkert hvilken indtryk en vindmøllepark med synlighed i en vinkel på 135grader set fra
havnen i Sæby vil have på turister og mulige tilflyttere. Den usikkerhed har vi ikke brug for at have liggende i
fremtiden, og usikkerheden vil virke dæmpende på investeringslysten hos de nævnte grupper. Horns Rev1 er
nævnt som et eksempel på en vindmøllepark, der ikke generer hverken fastboende eller turister. Den park
kan ses fra land i en vinkel på 22grader består af møller med navhøjde på 70meter, nærmeste mølle 14km fra
land, uden fastboende med udsigt til parken. Parken ud for Sæby vil være synlig i en vinkel på 135grader med
møller med navhøjde på over 200m kun 4km fra land. Masser af mennesker vil have direkte udsigt til et
mega industrianlæg bestående af vindmøller
(7I, 36L) Vi tilslutter os derfor 100% Akademirådets landskabsudvalg udtalelse ”Havet og udsigten til
horisonten tilhører os alle. Den udgør en umistelig kvalitet, som repræsenterer vores eneste uforandrede
urtidsarv. Havets horisont bør derfor ikke privatiseres gennem særlige interesser” citat Akademirådets
formand Johnny Svendborg.
(5I, 47L) Sæby er en gammel købstad med en harmonisk fremtræden og stor attraktionsværdi for såvel
fastboende som turister. Som formodentlig en af de få købstæder i Danmark fremtræder byen med kirken
som den højeste og mest markante bygning, der dermed er medvirkende til at definere byens proportioner.
Dette forhold vil blive ændret, når byen bliver ”nabo” til møller med en evt. højde på op til 250 m.
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(1I, 5I, 18I, 23I 28L) generende lysglimt (markeringslys) og refleksglimt fra møllevinger.

vindmøllernes belysning. Bemærkningerne
vedrører følgende aspekter:
Generende lysglimt og refleksglimt
(1I, 5I, 18I, 23I 28L, 154L)
De særdeles kraftige markeringslys vil
udgøre et lyshav, der i allerhøjeste
grad vil ødelægge den rekreative og
stille glæde ved området (13I, 19I)
Henstilling til at anvende 'on-demand'
belysning (5I)

I forhold til VVM-redegørelsens
visualiseringer af havmølleparken er der
følgende bemærkninger:
Der stilles spørgsmålstegn ved valget i
de præsenterede fotos (1I), blandt
andet er kun 3 billeder af de 19
visualiseringer fra Sæby, mens de 15
øvrige er fra hhv. Asaa, Lyngså,
Frederikshavn, Strandby Jerup og
Læsø, som alle ligger i meget
væsentlig afstand til Sæby. Jerup
ligger 30 km væk (24L, 154L)
De foretagne visualiseringer er ikke
korrekte (19I), nye beregninger er
vedhæftet høringssvar (3L)
Fejl i billedtekst: foto, der skal forestille
fiskeri fra Sæby havn er fra Strandby Havn
(19I)

(154L) Lyset som er placeret på de store vindmøller vil ligeledes være af en størrelse som ikke kan beregnes
med en matematisk formel, men vil helt sikkert ikke have en positiv indvirkning på hverken miljø eller det
visuelle.
(13I, 19I) Markeringslysene på møllerne anbragt af hensyn til såvel lufttrafik som sejlads vil iflg redegørelsen
”overdøves” af bymæssigt belysning, selv om lysene blinker 20 – 60 gange i minuttet med om dagen
200.000 candela for toplys, i skumring med 20.000 candela og ved nat med 2.000 candela. Dette gælder for
samtlige møller og dette lys vil ikke som anført have moderat til væsentlig betydning, men, som også
beskrevet, være særdeles kraftig og efter vor opfattelse udgøre et lyshav, hvilket i allerhøjeste grad vil
ødelægge den rekreative og stille glæde der er ved at betragte det åbne hav med alle havets nuancer.
(5I) De visuelle gener heraf bør reduceres mest muligt, om muligt ved brug af ”on demand” belysning, der
kun tændes, når der er fly i nærheden.
(1I) De præsenterede fotos viser meget små møller langt ude i horisonten, er de præsenterede fotos
manipulerede bevist? Og hvorfor er der ikke præsenteret eet foto taget fra Sæby havn?
(154L) Dette er nogle af de argumenter som også har været nævnt i pressen og de sociale medier hen over
sommeren. En anden indsigelse går på det udarbejdede materiale. I VVM-redegørelse og miljørapport
Del 0: Ikke-teknisk resumé står på side 21; ”Der er generelt meget bebyggelse langs kysterne, der vender
mod undersøgelsesområdet både i form af byer og sommerhusområder, og langs størstedelen af kysterne er
gode badestrande og rekreative områder, hvorfra mange vil opleve de planlagte havmøller. Dette betyder, at
et væsentligt antal beboere og turister vil blive påvirket visuelt. Det er således generelt vurderet, at en
kystnær havmøllepark ved Sæby vil have en væsentlig visuel effekt i nærzonen, dvs. kystområderne som
ligger nærmest mølleparken.”
På trods af denne konklusion er 4 ud af 5 visualiseringer i rapporten fra hhv. Læsø, Kilden i Frederikshavn,
og to billeder fra Lyngså og kun 1 visualisering er fra Sæby. Det giver ikke et retvisende billede. Nærmere
vildledende! I baggrundsrapporten ”Landskabsanalyse og visualiseringer” er der lavet 19 visualiseringer og
kun 3 billeder er fra Sæby, mens de 15 øvrige er fra hhv. Asaa, Lyngså, Frederikshavn, Strandby Jerup og
Læsø, som alle ligger i meget væsentlig afstand til Sæby. Jerup ligger 30 km væk!!
Det giver et indtryk af at der forsøges at manipulere med forholdene, hvilket er meget lidt betryggende.
+ (24L)
Det støttes også af (19I), der i forhold til VVM redegørelsen del 3 pkt. 20.4.2 anfører, at disse visualiseringer
forekommer IKKE at være gengivet i korrekt størrelsesforhold! Besøg Sæby Havn, se mod nord til
Frederikshavn og se de 4 møller nord for Frhavn Havn, afstanden er her over 10 km og møllerne lavere end
de i VVM redegørelserne beskrevne, men synes væsentlig højere.
(3L) De foretagne visualiseringer er ikke korrekte. Vores sommerhus ligger på Sæby Nordstrand, og jeg har
undersøgt jeres billeder i forhold til de faktiske forhold.
Huset ligger 11 km fra vindmøllerne på Frederikshavns havn. De er ca. 125 m høje. Havmølleparken ud for
Sæby – Lyngså bliver 270 m høj.
Højde
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

Kilometer
67,8
66,7
65,6
64,4
63,3
62,1
60,9
59,6
58,4
57,1
55,8
54,4
53,1
51,7
50,2
48,7
47,2
45,6
43,9
42,2
40,4
38,5

Møllerne vil i klart vejr kunne ses langt over 63 km væk.
(19I) I øvrigt skal VVM redegørelse del 2 side 101 figur 1146 iflg. tekst forestille fiskeri fra Sæby havn, dette er ikke tilfældet, da billedet viser Strandby havn.

(D) – Maritimt dyreliv og natur
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Resumé

I forhold til dyrelivet udtrykkes der
bekymring for:
Fuglenes trækruter til og fra Natura2000 områder (1L, 5I). Og er spørges
ind til, om man har overvejet at flytte
fuglereservatet syd for Sæby (4L)
Skadevirkningerne på overvintrende
sortænder og lommer (28)
Dyrelivet generelt (5L, 22L, 24L)

Fra høringssvar

(1L) påpeger, at vindmølleområdet forstyrrer fuglenes trækruter mod nord og syd til og fra de udpegede
Natura-2000 områder ved Stensnæs.
(4L) Har man undersøgt i EU om at få flyttet fuglereservatet syd for Sæby ”v/Lyngså ”, inden man for alvor
påtænker at påbegynde den tåbelige løsning lige ud for Sæby?
(5I) påpeger, at fugletrækket, specielt for Lysbuget Knortegås, som er en del af udpegningsgrundlaget i det
syd for området liggende Fuglebeskyttelsesområde Aalborg Bugt, kan der være et reelt problem. Gæssene
ankommer på trækket direkte fra Lofoten, og det er hele den genetiske bestand fra Svalbard og
Nordøstgrønland, der trækker ned forbi Skagen og derefter tager kurs efter Hirsholmene. Ved Hirsholmene
ændrer de kursen ned i Læsø Rende for at afslutte dette lange træk ved Stensnæs og Gerå. Der er en risiko
for, at de på dette tidspunkt udmattede fugle kan komme på kollisionskurs med møllerne.

(28L) er usikre på,
- hvor meget større skadevirkningerne bliver på overvintrende sortænder og lommer, når Frederikshavn
SAMTIDIG udbygger havnen og bygger forsøgsvindmøller ved Hirtsholmene.
- hvor mange sortænder (500.000 nævnt) der i virkeligheden overvintrer området. Også et meget stort antal
lommer - sandsynligvis rødstrubede - overvintrer her. Området har international betydning for de fugle og
alligevel kommer man frem til den konklusion at området "Ikke er sårbar natur - og derfor egnet til
havvindmøllepark."
- Men det er jo her syd for Sæby mellem fastlandet og Læsø alle de ænder har deres vinterkvarter. Hvor
bliver de henvist til ??????
- Det er jo også her man faktisk helt uforstyrret - kan vandre på stranden 10-12 km og nyde tidevand,
trækfugle, åers frie udløb over stranden uden nogen forstyrrende elementer - såsom høfder, master,
bygninger etc.
(22L) De senere år er stranden mange steder groet godt til med melder af forskellige arter – og farver – til
stor glæde for alle de småfuglearter, der trækker forbi her. - tornirisker – bjergirisker – snespurve m.fl.
Mange andre fugle ses fouragere i opskylszonen: strandløber, præstekraver, flere slags ryler , stenvendere ,
strandskader og regnspover m.fl. - og mågerne som kan være mange , og mange gange må på vingerne når
der går folk forbi. Især børnene er begejstrede for den mangfoldighed af muslingeskaller, der skyller ind –
tårnsnegl, alm konk , rød konk , tøffelsnegl, tårnsnegl, hjertemusling , sandmusling, molboøsters , alm østers
– knivmusling mm fl. Det er ALT det og mere vi frygter , der bliver drevet rovdrift på !!! Vi forsøger at bevare
den naturlige vækst på grunden af revling, rødgræs, blåmunke, engelskgræs , lyng og rensdyrlav, men da en
mark ved siden af ikke mere blev pløjet , øgedes antallet af sommerfugle som blåfugl og ildfugl straks . Det er
tydeligt at naturen er sårbar , især her hvor der ikke er SÅ meget af den . På Læsø findes flere steder med
natur, der minder meget om vores, men her er alt trods alt i noget større skala.
(5L, 24L) vindmølleparken vil være ødelæggende for dyrelivet

I forhold til hensynet til naturen er der
bemærkninger om:
Hvordan havmøllernes placering
harmonerer med, at en overvejende
del af det udlagte område blive
omfattet af fredning i 2015 (blød
havbund) ca 65% (1I, 7I, 9I, 68L,
192L)
Forslag om at flytte havmøllerne af
hensyn til naturen (181L)
Hvordan havmøllerne harmonerer
med naturbeskyttelseslinjer, som er
til for at beskytte naturen (3L)
Om havmøller giver dårlig vandcirkulation
ved stranden og dermed ildelugtende vand
(28L)
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(1I) Havmølleområdet starter fra Vangen/Haldbjerg i Nord til Lyngså i syd, efter en senere tilgået oplysning
vil en overvejende del af det udlagte område blive omfattet af fredning i 2015 (blød havbund) ca. 65%
(9I, 7I) Under mødet blev der ikke fra Styrelsens side nævnt, at mere end halvdelen af det udlagte område,
udlægges som blød havbund og forventes fredet i løbet af 2015.
(68L) Min indsigelse går på, at
VVM-redegørelsen end ikke berører det forhold, at størstedelen af det udlagte undersøgelsesområde, for det
første ikke er velegnet til opførelse af vindmøller, jf. Energistyrelsen, og for det andet er udset til fredet
område, bl.a. af Naturstyrelsen selv.
(192L) Det kom frem i løbet af foråret 2015, at størstedelen af det planlagte område til brug for pladsering af
havvindmøller vil blive omfattet af krav om fredning på grund af blød havbund. I så fald, hvad vil
konsekvenserne for placering af vindmøllerne være af en sådanne ændring? Vil der kompenseres ved at flytte
det planlagte opstillingsområde længere mod nord?
(181L) Som deltager på den offentlige høring afholdt i Manegen i Sæby torsdag den 28. maj 2015, stillede jeg
forslag om at møllerne i stedet kunne placeres syd for Sæby, hvor der ikke forefindes beboere i det kystnære
område. Mit forslag blev på det skarpeste afvist, idet man henviste til at det stort set var umuligt at installere
vindmøller i et Natura 2000 område og man skulle indhente godkendelse i EU. Efterfølgende er jeg blevet
opmærksom på at der på internettet ligger en vejledning fra EU som behandler Planlægning ved placering af
vindmølleparker i Natura 2000 områder. Generel praksis i Naturstyrelsen er at man godt kan opnå tilladelse
til at placere en vindmølle i et Natura 2000 når der foreligger en risikovurdering fra en specialist. Med
henvisning til de meget ubehagelige diskussioner som der har været mellem fortvivlede borgere i Sæby og
politikere i Frederikshavn Kommune vil jeg på det kraftigste appellere til at Naturstyrelsen tager
vindmølleparkens placering op til genovervejelse og gennemfører en risikovurdering/konsekvensbetragtning
for placeringen af vindmølleparken syd for Sæby, ved Nørre Klit Lyngså og med anvendelse af den sydlige
kabelkorridor til at føre kablerne i land. Placeringen berører Natura 2000-område nr. 245 Ålborg Bugt,
Østlige del.
Argumenterne for at genovervejelsen er:
•
Det er Naturstyrelsen ansvar at udpege et egnet område for ministeren, det ser ud som om at det
nuværende område er udpeget alene af den årsag at det ikke er et af natura 2000 område. Man tager
kun hensyn til dyr og glemmer hensynet til de mennesker som lever tæt ved kysten.

•
•
•
•

Der foreligger til dato ingen endelige undersøgelser af den lavfrekvente støjs påvirkning af beboere
langs kysten fra større vindmøller.
Der er til dato ikke signaludstyr tilgængeligt på markedet som kan erstatte det blinkende lyshav i tåge
og om natten.
Der er syd for Sæby i forvejen søkabel fra Sverige og søkabler fra Læsø, dvs. påvirkningen fra
strømførende kabler er kendt i området i forvejen, de dyr som er der i dag vil ikke mærke forskellen.
Natura 2000-område 245 dækker over Trækkende fugle Lysbuget knortegås, Sortand og Edderfugl,
som formentlig ikke vil blive væsentligt påvirket af møllerne.

(3L) Hvad er naturbeskyttelseslinier værd, hvis man bare smider adskillige tons skrammel midt i et område,
og derved ødelægger de tilgrænsende områder.
(28L) I nævner at bølgehøjden vil blive reduceret, hvilket i høj grad må påvirke stranden, der i stille perioder
i forvejen kan give ildelugtende vand ved dårlig cirkulation. Hvordan hænger det sammen med
strandbeskyttelseslinjen?

I forhold til VVM redegørelsen behandling
af 'natur' er der anfægtet en række forhold:
- Der mangler kort med
beskyttelseslinjer (3L)
- Der fejlkonkluderes mht. den
formodede virkning på fuglelivet (10I)

(3L) I området findes en lang række linjer, der er tegnet i Miljøministeriet. Der leves ikke op til
forpligtelserne efter habitatdirektivet og vandrammedirektivet. Der vil blive rejst henvendelse til Danmarks
Naturfredningsforening med henblik på en retssag i EU for at redde det samlede område. Er kortene
forsvundet?
(10I) VVM-redegørelsen er der forskellige betragtninger om formodede virkninger på fuglelivet. Indtrykket
er ubetinget, at der vil være betydelige virkninger på mange fuglearter, hvorfor det forekommer uforståeligt,
at virkningen alligevel i konklusionen bagatelliseres - ikke mindst i lyset af, at Stensnæs og farvandet
herudfor er et fuglereservat.

(E) – Ejendomsforhold

Resumé

Fra høringssvar

Der er en del af de indkomne
bemærkninger, der omhandler påvirkning
af ejendomsforhold:
Ejendomsværditab som følge af
projektet (1I, 3L, 4L, 19I, 27L, 45L,
52L, 53L, 154L, 211L, 215L, 266L)
Forventelige tab estimeres til 300-500
mio. kr (7I, 9I, 24L, 52L)
Derfor påberåber en del borgere sig
retten til at kræve erstatning (9I, 24L,
26L, 27L, 35L, 36L, 45L, 64L, 90L,
94L, 154L, 215L, 219L, 245L)
(265L) mener, at der bør gives
kompensation betaling af mere en 1 %
af ejendommens værdiforringelse.
(192L) spørger, hvordan
sommerhusejere tænkes kompenseret,
når værditabsordningen kun er
gældende beboelsesejendomme.
(192L) spørger, hvordan der i VVM
redegørelsen kan konkluderes, at de
socioøkonomiske effekter i kraft af
påvirkning på sommerhusværdier og
turisme være lille, regional og kortvarig.

(1I, 3L, 4L, 19I, 27L, 45L, 52L, 53L, 154L, 211L, 215L) et overordentlig stort tab for sommerhusejere samt
ejere af boliger med havudsigt.
(266L) huspriserne vil blive stærkt reduceret , og vi mener ikke At både husejer & forretningsdrivende vil
kunne bære dette tab.

Øvrige bemærkning ift ejendomsforhold:
Spørger hvordan havmøllerne kan
tillades, når lodsejere ikke må
kystsikre med begrundelse i visuelle
forhold (4L)

(4L) Lodsejere, der har huse lige ud til kysten, har søgt om at få kystsikring i form af naturstenshøfder ca.
1,2 km fra havnen og sydpå, men der er blevet nægtet tilladelse, da det bl.a. er visuelt til gene for kysten

(7I, 9I, 24L, 52L) Sommerhuse og helårsboliger vil ikke kunne sælges eller falde drastisk i værdi i forhold
til landsgennemsnit og udvikling. Værditabet, som følge af havmøllerne, kan ikke opgøres endnu, idet
ingen præcist kan sige antal af møller, hvor disse møller skal stå og hvor kabelføringen bliver. Flere har
betalt 40-60% ekstra for grunde og boliger med havudsigt og herlighedsværdi. Disse mennesker må
forvente tab i niveau i alt 300-500 mio. kr. Gennemføres projektet, må det forventes, at Statens
Værditabsordning kommer til at dække disse uventede tab, som her påføres borgerne.
+ (9I, 24L, 26L, 27L, 35L, 36L, 45L, 64L, 90L, 94L, 154L, 215L, 219L, 245L) Vi forbeholder os ret til at
kræve erstatning for tab af værdier som følge af placering af kystnære møller.
(265L) Ved en værdi forringelse af ejendommene, vil forrentningen nedsættes for investorerne, ved evt.
kompensation betaling af mere en 1 % af ejendommens værdiforringelse.
(192L) Kommentar: Værditabsordningen er kun for beboelsesejendomme – ikke sommerhuse, hvordan
forventes værditab for sommerhuse at blive kompenseret? Det nævnes ikke i rapporten, at der er
egenbetaling på 4.000,- for at søge om erstatning gennem Værditabsordningen.
(192L) Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit
6.3.2 Visuelle forholde side 18, da vil socioøkonomiske effekter i kraft af påvirkning på sommerhusværdier
og turisme være lille, regional og kortvarig.
Kommentar: Der kan ikke være tale om en kortvarig påvirkning af hverken sommerhuspriser
eller turisme, når vindmølleparken påregnes at have en levetid på 30 år. Hvad er grundlaget for denne
vurdering? Hvordan defineres kort varighed? Hvordan vil skadelidte
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(F) – Turisme og rekreative interesser

Resumé

Følgende bemærkninger relaterer sig til
projektets påvirkning af turismen i
området:
Nuværende forslag vil gå hårdt ud
over turismen i Sæby (5L, 6L, 7L, 9I,
17I, 18I, 20I, 23I, 33L, 48L, 90L, 94L,
144L, 149L, 172L, 211L, 227L, 246L,
251L) samt livet ved stranden og
havnen (11I, 19I, 39L, 53L, 12I)
(13I) argumenter, at et fald i turismen
på 10 procent svarer til 450 mill. i en
havmølles levetid.
Placeringen af havmøllerne er i
modstrid mod Frederikshavn
Kommunes turisme satsning (1I, 2L,
4L, 8I, 27L)
Havmøllerne vil ødelægge Sæbys idyl,
og turisterne vil derfor forsvinde (53L,
91L, 266L)
Sæby Havn besøges hvert år af et stort
antal gæstesejlere. 7000-8000 om
året. Mange af disse sejlere vil
forsvinde. Især i anlægsfasen (23L).
Flere norske sejlere har allerede
tilkendegivet dette (1I, 2L, 7I, 9I)
Overvejede at flytte til Sæby, men ikke
mere (173L)
Turismen er Sæbys chance for at klare sig i
"Udkantsdanmark" (1I, 2L, 4L, 7I, 17I,
27L)

Fra høringssvar

Nuværende forslag vil gå hårdt ud over turismen i Sæby (17I, 20I, 48L, 90L, 94L, 144L, 149L, 172L, 211L,
227L, 246L, 251L) samt livet ved stranden og havnen (11I, 19I, 39L, 53L, 12I)
(23I) Jeg arbejder selv i offshore og olie industrien. Men den her plan er fuldstændig ødelæggende for
fritidssejlere og dermed turist industrien i Nordjylland.
(6L) udbeder sig svar på:
Er det den udsigt vi skal give vores turister, handlende og ikke mindst vores borgere?
Hvorfor ikke sætte dem udenfor Frederikshavn så?
Eller et sted hvor en HEL by rammes af dem?
(18I, 33L) mener, at områdets kvaliteter sættes over styr med placeringen af vindmøllerne. Sæby og de
forretningsdrivende er økonomisk afhængige af at turisterne finder stedet attraktivt. En vindmøllepark med
roterende vinger og blinkende røde lys kun 4 km fra stranden vil virke meget anmasende. Vi er bange for, at
der efter et par år vil vise sig, at flerdagsturisterne finder et andet sted at holde ferie.
(5L) (6L) (7L) vindmølleparken vil være ødelæggende for byen, som langsomt vil dø hen da ingen turister har
lyst til at komme til byen – men evt. tage til Frederikshavn i stedet.
(9I) Gennem de senere år har Frederikshavn og Sæby foretaget store investeringer i turismen, som fremtidig
erhverv og indtægtskilde. Disse investeringer har haft svære kår under senere års krise og tåler ikke
yderligere modgang. Se vedhæftede læserbrev fra Sæby Folkeblad af 1. juli 2015, hvor en midtjysk
sommerhusejer ikke forstår placeringen. Det er blot et af mange læserbreve fra bekymrede turister.
(13I) Hypotese: Hvis Sæby mister 10% af sine turister.
Men nu skal vi åbenbart spille ”højt spil” med vores natur og den relative succes, vi har opnået med vores
mange besøgende turister, som danner grundlaget for rigtig mange forretningsdrivende i Sæby og omegn.
Vores spørgsmål er blot: Hvem tager ansvaret? Hvis vi antager at vi mister 10 % af vores turister i Sæby
alene, svarer det til at vi mister ca. 18 mill. kr. i direkte omsætning fra turismen, svarende til ca. 450 mill kr. i
en Havvindmølles 25 årig levetid ! (tallene er valideret via Turistrådet, Visit Nordjylland og Dansk Statistik).
De vil formentlige ikke være helt konkrete og sande, men vil det være helt løgn? - Hvem tør løbe risikoen ?
For på trods af høringer og mere end 600 siders VVM redegørelser, fylder risikovurderingen omkring
turismen kun 22 linjer !
(1I, 4L, 2L, 27L) Vi i det såkaldte ”udkantsdanmark” og her i Sæby-området i Frederikshavn Kommune er
opfordret til at udvikle turisme som et helårserhverv, der er taget en lang række initiativer til dette, og det er
vor opfattelse, at placering af en havvindmøllepark så kystnært vil påvirke turisterhvervet uhensigtsmæssigt
meget.
(8I) vi er bekymret over den kystnære placering ret ud for et stort sommerhusområde og købstaden Sæby,
som hvert år besøges af mange turister. Èt af Frederikshavn Kommunens vækstspor er turisme som vi anser,
vil kollidere med opførelsen af et halvt hundrede vindmøller ret uden for Sæby søvej til og fra havnen.
(53L) Sæby er i modsætning til Frederikshavn en lille hyggelig- og idyllisk gammel købstad og stor
turistmagnet.
Ved møllernes foreslåede placering ødelægges største delen af Sæbys muligheder for at tiltrække turister til
området og det vil uden tvivl skade både Frederikshavn og hele Vendsyssel meget mere end det kan give
indtægter fra nye arbejdspladser til kommunen.
(91L) Vi har i dag mange gæster og turister i vores havn og sommerhuse. Og hvorfor har vi det? Vi er ikke det
hypede Skagen. Vi har ikke et sommerland og kilometerlange kørefaste strande. Vi kan ikke ligge billet ind
på Tall Ships Race. Hvad skyldes det så? Havnen tæt på bymidten, byen nær skoven og den endeløse,
uspolerede kystlinje - derfor!
(266L) Sæby er en lille hyggelig havneby & lystbådehavn med masser turisme hvor nærhed og ro er i
højsædet .
Besøgstallet vil falde drastisk
(23I) Sæby Havn besøges hvert år af et stort antal gæstesejlere. 7000-8000 om året. Dét giver god økonomi
på havnen og hos byens handlende. Om sommeren er der livlig aktivitet på havnen og havnebassinet er fyldt
af både. Gæstesejlere er tyskere, nordmænd, svenskere og danskere, som kommer og nyder det unikke miljø i
Sæby. Hundredvis kommer sejledne til byen efter besøg på Læsø. Ligeledes sejler en stor del af Sæbys over
200 fastliggere til Vesterø på Læsø i weekender og på helligdage. Hvis planerne om en kystnær havvindmøllepark ud for Sæby realiseres, vil resultatet være, at gæstesejlere forsvinder, med efterfølgende
nedgang i omsætningen på havnen og hos byens forretningsdrivende. Helt horribelt bliver det i den 3,5 år
lange projekteringsperiode, hvor Sæby er i risiko for at blive lukket inde p.g.a. eventuelle
gennemsejlingsforbud, men også derefter, da mange gæstesejlere ikke bryder sig om at sejle gennem et
vindmølleområde og derfor muligvis sejler videre til andre havne.
(1I) Flere norske sejlere har allerede tilkendegivet, at såfremt besejlingen bliver som planlagt vil man ikke
anduve Sæby fremover. Dette vil naturligvis også kunne få negativ indflydelse for de virksomheder, som
arbejder med vedligeholdelse af lystfartøjer, altså negativ beskæftigelse og negative turistindtægter.
+ (2L) + (7I, 9I, især i anlægsperioden)
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(173L) bor i Belgien og overvejede at flytte til Sæby med sin turistforretning – det gør vedkommende ikke
mere
(7I, 17I) Den manglende turistindtægt vil medføre afskedigelser, lukning af butikker og et lokalsamfund
under afvikling. Når der sker tilbagegang i lokalsamfundet, vil næste generation fraflytte og en ond cirkel er
startet. En trist udvikling og fremtid for et ellers succesfuldt provinssamfund i Udkantsdanmark.
+ (1I, 4L, 2L, 27L)
(17I) I Danmark har man i mange år gjort rigtigt meget ud af, at lave særlige industriområder i byerne. Dette
så de områder, hvor borgerne færdes mest, handelsgader, bykerner, boligområder samt rekreative områder
ikke påvirkes direkte og unødigt af de miljømæssige gener fra industrivirksomhederne. Denne logik og
planlægning må og skal overføres til ”Industri på havet”, ellers kan vi meget hurtigt få ødelagt miljøet på
lange kyststrækninger i Danmark.

-

(205L) Den grund som jeg købte i 2014 har en del restriktioner i form af strand- og
skovbeskyttelse, som jeg støtter fuldt op om, da jeg finder det alfa omega, at vi beskytter vores natur og ikke
ender med at have kystlinier som det ses længere syd på i Europa. Jeg beder inderligt om, at I vil tage hensyn
til beskyttelsen af vores vidunderlige natur ved Sæby, og jeg tror fuld ud på, at det må kunne lade sig gøre, at
finde andre steder langs Danmarks over 7.000 km lange kyst, hvor der kan laves havvindmølleparker uden
at ødelægge vores horisont, og hvor de ikke vil være til gene for den danske befolkning.

I forhold til områdets rekreative interesser,
spørges der ind til følgende:
Hvorfor gælder de traditionelle
hensyn ift. opdelingen af funktioner i
byen på en hensigtsmæssig måde ikke,
når det gælder "industri på havet"
(17I)
Hvorfor varetages de rekreative
interesser ikke, som det ellers normalt
er tilfældet indenfor strand- og
skovbeskyttelseslinjer (205L)

-

I forhold til VVM-redegørelsens vurdering
af påvirkningen af turismen, stiller
følgende sig tvivlende overfor rapportens
konklusioner:
I forhold til konklusionen om, at
overordnede påvirkning på turisme,
rekreative områder og aktiviteter være
ubetydelig, vil (192L) gerne vide, på
hvilket grundlag konklusionen, om at
anlægsfasen har ubetydelig
indvirkning på turisme. er truffet
(19I, 192L) betvivler konklusionen
om, at havmøllerne kan tages til
indtægt for en stigende turisme.
Ligesom (7I, 9I, 36L, 215L) ikke
mener, at Esbjerg er et
sammenligneligt eksempel
(192L) efterlyser inddragelse af egne
tal fra Sæby, samt en
helhedsvurderingen af turismefald og
stigning, inkl. effekten på
udlejningsmulighederne for de to
campingpladser i Sæby.
(3L, 144L) mener ikke, at der i
opgørelsen lægges nok vægt på
områdets naturoplevelser og
rekreative værdier.

(192L) k. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit
6.3.4 Turisme, rekreative områder og aktiviteter side 18, da vil den overordnede påvirkning på turisme,
rekreative områder og aktiviteter være ubetydelig.
Kommentar: Der redegøres ikke for, hvordan konklusionen er fremkommet. På hvilket grundlag er
konklusionen, om at anlægsfasen har ubetydelig indvirkning på turisme truffet?
(19I) at der kan være en mindre effekt i turismen, denne må således også fra Styrelsens side anses at være
negativ, idet man senere anfører at det er op til Frederikshavn Kommunes succes med at brande og
markedsføre projektet som en lokal attraktion og skabe synergi med Energiby Frederikshavn. Styrelsen
mener ligeledes at beboere i området, som vil følge projektet kan tages til indtægt for en stigende turisme,
dette betvivles på det kraftigste!
(192) Kommentar: Der er allerede etableret ind til flere møller på havnen i Frederikshavn samt adskillige på
landjorden vest for Sæby – hvordan skal en vindmøllepark 4 km fra kysten kunne tiltrække nye
turistsegmenter? Hvilke segmenter forestiller man sig, at en vindmøllepark skulle kunne tiltrække. Hvor
store er disse segmenter i forhold til eksisterende segmenter, som muligvis vil falde i størrelse? Er der
udarbejdet en cost/benefit analyse for turismen, når dette med tilhørende servicefag i stor grad påvirker
beskæftigelsen som helhed i Sæby?
Er det beviseligt at lignende projekter tiltrækker at disse segmenter – findes der med andre ord direkte
sammenlignelige projekter? Og hvor længe tiltrækkes disse segmenter? + Hvordan kan kvaliteten på de
kystnære områder sikres, når der i samme område planlægges opstilling af ind til 66 vindmøller?
+ g. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 5.2.3
Turisme, afsnit 16 side 15, da efterspørges der en bredere turisme med flere og differentierede
overnatningsmuligheder.
Kommentar: Hvordan er behovet for en bredere turisme dokumenteret? Findes der undersøgelser, som
indikerer en efterspørgelse/behov på nye turistsegmenter? Er der i disse undersøgelser givet udtryk for, at de
nye turistsegmenter gerne må komme til Sæby selv om dette vil gå på bekostning af antallet af turister i
eksisterende segmenter?
(7I, 9I, 36L, 215L) Esbjerg er ofte blevet nævnt og søgt sammenlignet med Sæby. En sammenligning af disse
2 byer giver ingen mening, idet Esbjerg er en typisk offshore by/havn og Sæby er en udviklet turistby/havn
med anden kultur. I Esbjerg er der ikke tale om kystnære havvindmøller, når møllerne ligger 30-50 km fra
stranden.
(192L) Kommentar: Findes der ikke egne tal, som viser betydning af turismen for Sæby by? Der henvises i
afsnittet til at en mulig positiv effekt kan være stigende interesse i at opleve havvindmølleparken på tæt hold
– der gøres ingen vurdering af potentielt fald i turisme på grund af vindmøllerne. Det fremkommer ikke af
afsnittet, om vindmølleparken kommer til at have nogen effekt på udlejningsmulighederne for de 2
campingpladser i Sæby.
(3L) Jeg har læst redegørelsen.
Det er forbløffende, så lidt der nævnes påvirkninger på mennesker og værdier.
Jeg vil protestere over redegørelsen, som ikke er dækkende for området og dets rekreative værdier.
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Ligeledes er der en grov nedtoning af de smukke naturforhold i det samlede område.
(144L) projektet går ud over naturoplevelsen og stedets rekreative kvaliteter

(G) – Støjpåvirkning og sundhed

Resumé

Fra høringssvar

I forhold til støj er der følgende
kommentarer:
- Såvel den hørbare støj som den ikke
hørbare men målbare lavfrekvensstøj
vil være forstyrrende (1I, 5L, 6I, 7I, 9I,
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17I,
17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 28L,
30L, 31L, 32L, 34L, 35L, 37L, 38L,
40L, 43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 54L,
56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L,
64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 72L,
73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L,
87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L,
99L, 100L, 101L, 102L, 103L, 104L,
105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L,
113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L,
119L, 120L, 121L, 122L, 123L, 124L,
125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L,
132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L,
141L, 143L, 145L, 146L, 147L, 148L,
150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L,
157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L,
166L, 167L, 168L, 169L, 171L, 174L,
176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L,
185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L,
194L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L,
200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L,
207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L,
216L, 217L, 218L, 219L, 220L, 221L,
223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L,
230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L,
236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L,
242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L,
249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 254L,
255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L,
262L, 263L, 264L, 266L, 268L, 269L,
270L, 271L, 272L, 273L). Der henviser
til dokumentation herfor, artikel af
Henrik Møller og Christian Sejer
Pedersen (14, 7L)
- (3L) har selv fået foretaget en
støjberegning, der viser, at området
der generes af støj og forplantning af
lyd, vil række over 1,1 km ind i landet
- (158L) mener, at det vil være uvist
hvor stor effekten af møllerne vil være,
da man ikke tidligere har erfaringer
med så store møller.
- (1I, 7I, 9I) mener, at man bør afvente
igangværende undersøgelser af
skadelige virkninger af
lavfrekvensstråler
(192L) mener, at der bør indføres
arbejdstider ifm. anlægsfasen, så
Sæby ikke støjbelastes hele døgnet.

Såvel den hørbare støj som den ikke hørbare men målbare lavfrekvensstøj vil være forstyrrende (1I, 5L, 6I,
7I, 9I, 9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17I, 17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 28L, 30L, 31L, 32L, 34L, 35L,
37L, 38L, 40L, 43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L,
71L, 72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 102L,
103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L,
123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 146L,
147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L, 169L,
171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 196L, 197L,
198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L, 217L, 218L,
219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 236L, 237L,
238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 255L,
256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 266L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 273L 274L, 275L))
(14, 7L) Især kan jeg frygte den lavfrekvente støj, idet jeg kun vil henvise til en enkelt artikel, optaget i JASA,
hvor forskere ved Aalborg universitet, Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen, påpeger ”Støjen fra de
store vindmøller er endda så kraftig, at den under de rigtige forhold sagtens kan mærkes i en dagligstue i
nærheden”, og endvidere ”at analyser bekræfter at naboer kan blive forstyrret af den lavfrekvente støj”.
Endvidere påpeges der: ” Lavfrekvent støj fra en stor vindmølle kan i modsætning til højere toner rejse flere
kilometer gennem luften, og den har let ved at trænge ind i huse. Graden af irritation, man oplever, er
påvirket af f.eks. vindretning og -styrke, isolering i huset og selvfølgelig det enkelte menneskes hørelse.”
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(3L) har selv fået foretaget en støjberegning, der viser, at området der generes af støj og forplantning af lyd,
vil række over 1,1 km ind i landet – beregning mangler.
(158L) Støjen som er i den lavfrekvente skala vil have nemt ved at bevæge sig hen over havoverfladen da der
ikke er forhindringer til at stoppe den. Når man samtidig placerer større møller end der tidligere har været
anvendt, kan man ikke kende effekten på forhånd, og når der så endvidere er tale om så stort et antal, vil
støjeffekten være ukendt.
(7I, 9I) Vi ved, at der pågår undersøgelse af skadelige virkninger af lavfrekvensstråler. Da området er tæt
befolket, med risiko for at mange mennesker kan blive syge, mener vi ikke, at endelig beslutning kan tages
før resultatet af undersøgelsen foreligger. I modsat fald påfører beslutningstageren skade på mennesker.
(1I) Der forventes en rapport om lavfrequensstøj fra bl.a. Aalborg Universitet i 2016, det vil være fornuftigt at
afvente denne, før der laves en placering af havvindmølleparken.
(192L) a. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit
6.1 Generelt (Vurdering af virkninger I anlægsfasen), afsnit 3 side 16, da vil aktiviteter med anlægsarbejder i
udgangspunktet foregå 24 timer i døgnet.
Kommentar: Med tanke på at en del af den mest støjbelastede zone er beboelse i Sæby by nær
havnen, vil der da komme begrænsning på ramning af fundamenter som eksempelvis
arbejdstidsbegræningsen på Metro byggeriet, så lokalbefolkningen ikke bliver unødvendigt skadelidende i
anlægsfasen?

I forhold til den foretagne støjvurdering
efterspørges svar på følgende spørgsmål:
Hvordan er støjniveauet ved ramning
af 66 fundamenter? (worst-case
scenario). (192L)
(19I) mener ikke, at det forekommer
troværdigt at ramning udført om
dagen ikke giver gener, mens ramning
udført om natten giver støjgener
Hvad bliver støjniveauet, når havet
fryser til? (12L, 28L)
Støj skal reguleres ved påbud efter §
42 (8M)
Referencer til geneundersøgelser (8M)

(192L) h.Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit
6.2.4 Støj (Vurdering af virkninger I anlægsfasen) side 17 kommer 1.850 sommerhuse, 12.400 beboelser og
43 døgninstitutioner til at blive berørt af støjen.
Kommentar: Der er i kortet, som viser udbredelsen af støjen kun taget 20 fundamenter med i beregningen.
Der vises altså ikke worst-case scenariet med 66 fundamenter.
Hvordan er støjniveauet ved ramning af 66 fundamenter?
(19I) VVM redegørelse del 3 pkt. 20.13.1: Det forekommer ikke troværdigt at ramning udført om dagen ikke
giver gener, mens ramning udført om natten giver støjgener, idet arbejdet / støjniveauet må anses at være
ens dag og nat.
(12L, 28L) Hvad bliver støjniveauet, når havet fryser til?
(8M) Del 3, Miljøforhold på land, side 82, 2. afsnit:
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Miljøaktivitetsbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til at vedtage
kommunale forskrifter, der omfatter større bygge- og anlægsarbejder. Derimod kan støjen, som anført
nederst side 81, reguleres ved påbud efter § 42.
(8M) Side 166 midt på står det anført: Ved støjgrænsen for støjfølsom arealanvendelse, 39 dB(A) ved
vindhastigheden 8 m/s. må man regne med, at 10 % er stærkt generede.
Hvorpå er denne antagelse baseret? Miljøstyrelsen har tidligere refereret til geneundersøgelser, der viste
omkring 4% stærkt generede ved et støjniveau på 39 dB og omkring 11% stærkt generede ved et støjniveau på
44 dB.

(H) – Erhverv og beskæftigelse

Resumé

En række bemærkninger omhandler
negative konsekvenser for erhverv og
beskæftigelse som følge af
havmølleparken:
Havmøller vil betyde mistede
arbejdspladser (7I, 9I, 19I, 53L)
(33L) mener ikke, at fokus bør være på
her-og-nu arbejdspladser, men på
effekten på den lange bane. Altså skal
der fra de arbejdspladser, som
havmøllerne giver, trækkes de
arbejdspladser, som forsvinder, når
turister forsvinder (23I, 192L). (1I) har
erfaret, at flere norske sejlere allerede
har tilkendegivet, at de ikke længere
vil benytte Sæby havn, hvilket kunne få
negativ indflydelse for de
virksomheder, som arbejder med
vedligeholdelse af lystfartøjer, altså
negativ beskæftigelse og negative
turistindtægter.
Havmøller vil blot give 10-20 faste
arbejdspladser i Frederikshavn
Kommune (23I). (7I, 19I) mener ikke,
at vedligehold vil give lokale
arbejdspladser, idet der findes
landsdækkende specialfirmaer, der
tages sig heraf. (1M) finder dog at
etablering, servicering og vedligehold
af vindmølleparken vil understøtte og
udvikle den lokale arbejdsstyrke, der i
forvejen arbejder i det maritime
erhverv.
(160L) mener, at argumentet om flere
arbejdspladser har lokket politikerne
til at sige ja.
(9I) mener ikke, at besparelser i
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(19I, 53L) går bl.a. på frygten for at Sæby mister nogle af de i forvejen alt for få arbejdspladser, som byen kan
tilbyde.
(7I, 9I) Det var vores indtryk, at de deltagende embedsfolk og projektmagere fik en klar fornemmelse af, at
hvis Sæby Havmøllepark bliver gennemført, vil det sætte dybe og uerstattelige spor i et i forvejen meget
sårbart lokalsamfund. Under mødet fremkom der dokumentation og mange bekymringer for erhvervslivet,
der i dag hovedsagelig omfatter turisme med sommerhuse, 2 store campingpladser og hoteldrift. Der blev
fremlagt tal (kilde: Visit Danmark), som rystede de fremmødte. Et resultat, der lokalt kan koste
arbejdspladser og valutaindtægter for landet.
(33L) mener, at placeringen er en uholdbar fokusering på få her-og-nu arbejdspladser, uden omtanke for en
potentiel negativ effekt på den lange bane.
(23I) fra de arbejdspladser, som havmøllerne giver, skal trækkes de arbejdspladser, som forsvinder, når
svenske, tyske, danske og norske turister forsvinder.
(192L) Kommentar: Der forventes maksimalt 50 arbejdspladser relateret til serviceopgaver i parkens levetid,
men der er ingen redegørelser for tab af arbejdspladser som følge af svigtende indtjening fra turistrelaterede
fag. Det er svært at se, at vurderingen kan være fyldestgørende, når de negative effekter ved etablering af
havmølleparken ikke er en del af vurderingen.
(1I) Flere norske sejlere har allerede tilkendegivet, at såfremt besejlingen bliver som planlagt vil man ikke
anduve Sæby fremover. Dette vil naturligvis også kunne få negativ indflydelse for de virksomheder, som
arbejder med vedligeholdelse af lystfartøjer, altså negativ beskæftigelse og negative turistindtægter.
(23I) Den fremgår af Energistyrelsens analyse, at der blot er tale om 10-20 faste arbejdspladser i
Frederikshavn Kommune (ENS rapporten side 14)
(7I, 19I) Gennem de senere år har Frederikshavn og Sæby foretaget store investeringer i turismen, som
fremtidig erhverv og indtægtskilde. Nu gambler man med turisterhvervet ift. nogle midlertidige
arbejdspladser ifm. opstilling af møllerne, da den fremtidige service af samme møller sikkert vil blive
foretaget af et landsdækkende specialfirma, som også servicerer de andre mølleparker i Danmark. (19I)
Opmærksomheden henledes på at vindmølleproducent Siemens i februar 2015 modtog et nybygget
specialskib, beregnet til opsætning og vedligehold af havvindmøller, skibet er udstyret til en besætning på 60
personer, og skal kunne være til søs i længere perioder af gangen. Vestas medsælger servicekontrakt i ca 80%
af møllesalget, altså ingen lokale arbejdspladser.
(1M) vurderer, at etablering, servicering og vedligehold af vindmølleparken vil understøtte den lokale
arbejdsstyrke, der i forvejen arbejder i det maritime erhverv samt tiltrække ny arbejdskraft til det maritime
erhverv, som er er under stærk udvikling i Frederikshavn Kommune.
(160L) Frederikshavn forsøger at slå sig op som ”Energiby” og forsøger derigennem at skaffe arbejdspladser
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anlægsomkostninger kan opveje de
beskæftigelsesmæssige konsekvenser.
- Den endelige placering af møllerne er
afgørende for, om der i fremtiden kan
drives fiskeri i og omkring
mølleparkerne (3I, 4I). Der spørges
derfor også til, om der kan forventes
dispensation til fiskeri henover kablet,
samt evt. kompensation for tabt
indtægt (3I, 4I)

til kommunen, hvilket er meget positivt. Og når så de får stillet i udsigt, at denne kystnære havmøllepark vil
skaffe en del arbejdspladser til byen/kommunen, så har man lokket politikerne til at sige ja til projektet
(9I) Vi har opfattelsen af, at projektets anlægspris har stor betydning for placeringen. I den forbindelse må vi
bede projektmagere og beslutningstagere indregne de bekostelige konsekvenser det påfører lokalsamfundet
(3I) påpeger, at den endelige placering af møllerne er afgørende for, om der i fremtiden kan drives fiskeri i og
omkring mølleparkerne. Der skal sikres mest mulig sameksistens i de danske farvande ved at anvende
innovative og intelligente løsninger, når de kystnære havmølleparker opføres. For at gøre dette er det
afgørende, at der tages hensyn til andre interesser i områderne, ved at inddrage disse parter så tidligt som
muligt i processen. Ofte vil selv små ændringer i layout for parken betyde, at der forsat kan drives fiskeri i
områderne.
(4I) ligger på linje med ovenstående bemærkning og henviser til baggrundsrapporten om Fiskeri afsnit 7,
hvoraf et fremgår, at projektområdet i gode fiske år benyttes af op mod omkring 15-20 erhvervsfiskerbåde i
alt fra hele landet. 4-6 trawlbåde fra Strandby (brisling) står for størstedelen af fangsten, og et totalforbud
mod at fiske indenfor området vil derfor være af væsentlig betydning. Fiskeri i andre områder vil desuden
fordyre processen pga. forbrug af mere brændstof og tid.
(4I) er konkret nervøse for, at placering af havmølleparken kan betyde, at industrifiskerne søger længere væk
for at fiske, og som resultat heraf vælger at lange fiskene i andre havne end Strandby, og så går Strandby
Fiskerihavn glip af vareafgiften.
(3I og 4I) vil gerne vide, om der kan forventes, at der som minimum søges dispensation fra
kabelbekendtgørelsen, så fiskeri forsat kan drives hen over ilandføringskablet. Hvis muligt, ses det ligeledes
gerne, at dispensationen omfatter alle kabler, også inde i parken, så fiskeri muligøres i et så stort areal som
muligt. Det er afgørende for de danske fiskere, at der søges dispensation fra kabelbekendtgørelsen, så fiskeri
tillades hen over kabler i danske farvande. Ligeledes henstiller I3 til, at det bør sikres, at
nedspulingen/nedgravningen af kablerne ikke efterfølgende efterlader emner på overfladen af havbunden,
der kan ødelægge fiskernes muligheder for at anvende området. Hvis begrænsninger for fiskerne i området i
forbindelse med nedlægningen af kablerne bliver væsentlige, bør man overveje brug af fiskerilovens kapitel
15 for at kompensere de fiskere, der lider et tab.
(3I) Danmarks Fiskeriforening PO forventer, at der som minimum søges dispensation fra
kabelbekendtgørelsen, så fiskeri forsat kan drives hen over ilandføringskablet.

Indkomne bemærkninger ift. bosætning og
tilflytning til byen, som en indirekte følge
af havmølleparken:
havmøllerne vil indgå i en negativ
spiral, som vil bidrage til, at byen vil
fjernes for mennesker (6L)
(8L) vil konkret vælge ikke at flytte til
byen
(140L) mener, at projektet vil
afskrække tilflyttere
Møllerne vil forstyrre det
bevaringsværdige bymiljø i Sæby, og
dermed den særlige atmosfære i byen
(23I)
Udsigten er en væsentlig grund til at
bosætte sig i Sæby (27L)

(6L) Havvindmøllerne vil skade havnebyen, livet i byen og på havnen, tiltrækning af børnefamilier - det vil
alt sammen indgå i en negativ spiral og bidrage til byen fjernes for mennesker.
(8L) Min kæreste og jeg planlagde at flytte retur til Sæby efter vores studier men hvis møllerne placeres ud
for Sæby forsvinder en stor del af turismen og byen vil uværgeligt lide under det, og så er det ikke helt så
attraktivt at bo der
(140L) projektet vil afskrække tilflyttere

I forhold til metoden anvendt i
miljøvurderingen og de fremkomne
resultater, er der følgende kommentarer:
Den beskæftigelsesmæssige effekt
forholder sig ikke til konsekvensen af
den konkrete placering af en
havvindmøllepark ud for Sæby, men
generelt. Så betragtninger gælder også
for placering på havet (68L)
Savner flere oplysninger i forhold til at
sammenligningen med Anholt kan
gøre sig gældende (192L). Samlet set
findes vurderingerne af effekten på
beskæftigelsen ukorrekt (192L).

(68L) Min indsigelse går på, at VVM‐redegørelsen i sin kommentering af den beskæftigelsesmæssige effekt
ikke længere alene forholder sig til konsekvensen af den konkrete placering af en havvindmøllepark ud for
Sæby, men generelt omtaler den forventede beskæftigelseskonsekvens ved fremstilling, opstilling og drift af
havvindmøller. En øgning af antallet af arbejdspladser, som VVM-redegørelsen forventer, har overhovedet
intet med selve placeringen ud for Sæby at gøre.
Ved en alternativ placering f.eks.
25 km fra kysten eller andre mere velegnede steder i kommunen, vil vindmøllerne stadig skulle produceres,
opstilles og driftes.
En VVM‐redegørelse og miljørapport kan og bør vel konsekvent og alene vurdere og beskrive
konsekvenserne ved den konkrete placering.
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(23I) Byen er beskyttet af lokalplaner nv., som sikrer bevarelsen af det gamle bymiljø og den helt særlige
Sæby-atmosfære. Hvis man nu opsætter synlige moderne vindmølle-mastodonter, falder det hele
fuldstændig til jorden.
(27L) Der er en del bebyggelser, som evt. de næste mange år vil få ødelagt den dejlige udsigt, der
er til Læsø og en solopgang mod øst, som vi borgere og skatteydere endnu kan nyde hver eneste dag. Det er
en af grundene til, at vi netop har valgt at bosætte os her i Sæby.

(192L) Kommentar: Der er i afsnittet taget udgangspunkt i Anholt havmøllepark, hvor der er installeret
havvindmøller med en forventlig højere installations- og serviceomkostninger end de planlagte vindmøller
ved Sæby. Hvordan vil de lave omkostninger til etablering og vedligehold af vindmølleparken ved Sæby
påvirke den forventede jobskabelse?
Med 1 års erfaringer fra Anholt havmøllepark, da kan det ikke forventes at tallene for lokal jobskabelse er
repræsentative for en længere periode. Findes der en opgørelse for hvor mange personer, der per 2015 er
direkte indvolverte i service opgaver på Anholt havmøllepark? Hvor mange af disse er ansat i de enkelte
firmaer omfattet af DJURS Wind Power med det eksklusive formål at betjene havmølleparken? Hvad skulle
hindre selskaberne i DJURS Wind Power i at udkonkurrere lokale firmaer i forbindelse med tilbud på
opgaver relateret til Sæby vindmøllepark?
Samlet set - q.
Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA000039), afsnit 7.4 Samlet virkning side 25, da overordnet betydning af driften af Sæby Havmøllepark
ubetydelig for Turisme, mens den er positiv for Beskæftigelse.
Kommentar: Med reference til kommentarer i punkt p. og q., da må disse vurderinger være ukorrekte

(I) – Alternative løsninger

Resumé
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(8L) Endelig vil det, så vidt jeg er
orienteret, koste penge at komme af med
strømmen om natten. Det er simpelthen
ikke gennemtænkt og jeg er bange for at
man helt ukritisk jagter drømmen om den
grønne energi uden at tænke sig om
(28L) Eller hvorfor ikke som mange andre
steder både herhjemme og i udlandet satse
på solenergi - der på land kan indhegnes
med beplantning og hvor både opførsel og
vedligeholdelse er billigere?

(J) – Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler)

Resumé

Der henledes opmærksom på:
Forsvarets farvands- og
luftrumsovervågning (3M)
Vindmøllerne bør placeres mindst
200 m fra en radiokædes sigtelinie
(4M).
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(3M) Udformningen og ”bestykningen” af en vindmøllepark har stor betydning i forbindelse med en
vurdering af konsekvenser for Forsvarets farvands- og luftrumsovervågning, som dels udføres som en del af
suverænitetshåndhævdelsen af dansk søterritorium og luftrum, dels som en del af bidrag til sikker afvikling
af sejlads i farvandene omkring Danmark og af flytrafikken. Denne opgaveløsning er i betydeligt omfang
baseret på anvendelse af radarsystemer. Den eksakte udformning af Sæby havvindmøllepark, antal og
størrelse på vindmøller, kendes for nuværende ikke, da det er kommende koncessionshaver, der vælger
design af mølleparken samt valg af møllestørrelser, fundamenttyper osv. Den manglende indsigt og
detaljeringsgrad gør en fuldstændig analyse af påvirkningerne over for radarer vanskelig.
Kommentering af Sæby havvindmøllepark i relation til radarer tager udgangspunkt i retningslinjerne
beskrevet i publikationen ”EUROCONTROL Guidelines on How to Assess the
Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance Sensors” (vedlagt). Opmærksomheden henledes især på
spørgeskemaet i Annex E. Det er Forsvarsministeriets vurdering, at det vil være nødvendigt at skulle
tilvejebringe de data, der efterspørges i skemaet, idet de vurderes afgørende i den fremtidige vurdering af
vindmøllernes indflydelse på radarerne. Forsvarsministeriet finder derfor, at der i tilladelsen bør indsættes
et vilkår, der sikrer, at skemaet udfyldes for Sæby havvindmøllepark.
Havmølleparken ved Sæby ligger i nærheden af tre af Forsvarets radarer i henholdsvis Frederikshavn, Læsø
og Skagen. To af disse radarer er luftvarslingsradarer. Jf. de vedlagte Eurocontrol retningslinjer er radaren i
Frederikshavn beliggende i zone 2 og radaren i Skagen i zone 3, hvilket nødvendiggør en nærmere analyse og
vurdering af vindmølleparkens påvirkning af radarerne.
I redegørelsen konkluderes, at der vil der være en påvirkning (eksempelvis interferens, refleksion og/eller
skyggedannelse) af Forsvarets radarinstallationer i området (Frederikshavn, Læsø og Skagen). Især
radarinstallationen i Frederikshavn vil blive påvirket, hvorved der kan være behov for at gennemføre
afhjælpende foranstaltninger, der kan tilvejebringe den tabte radardækning.
Det påpeges ligeledes i redegørelsen, at det vil være nødvendigt at gennemføre et studie af potentielle
påvirkninger, når det endelige design og layout for havmølleparken er fastlagt.
Den fulde udstrækning af påvirkningen på Forsvarets radarer samt behovet for og typen af
afværgeforanstaltninger kan ikke vurderes på nuværende grundlag.
Forsvarsministeriet skal understrege vigtigheden af, at Forsvaret (Den Værnsfælles Forsvarskommando og
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) aktivt inddrages i sådanne studier.
(3M) Mere tekstnært bemærkes følgende:
VVM del 0
Punkt 9.1.3 - Radarovervågning
Af rapporten fremgår følgende, ”I forbindelse med en eventuel etablering af en havmøllepark ved Sæby vil
der blive foretaget konkrete vurderinger af virkningen på forsvarets radarovervågning og de fornødne
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opdateringer og suppleringer af eksisterende radarsystemer vil blive gennemført. ”Det bør fremgå af
redegørelsen, at eventuelle afværgeforanstaltninger, der overvejes implementeret, skal drøftes med Forsvaret
(Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Den Værnfælles Forsvarskommando). Det bør
ligeledes fremgå, at eventuelle afværgeforanstaltninger på de tre radarer i henholdsvis Frederikshavn, Sæby
og Skagen skal defineres nærmere. Disse afværgeforanstaltninger kan være forbundet med betydelige
udgifter, og ansvaret for finansiering bør fremgå tydeligt i redegørelsen.
Punkt 10 – Konklusion, driftsfase” Mulige påvirkninger kan også forekomme i forhold til Forsvarets radarer,
der anvendes til farvandsovervågning og flyregistrering på dansk territorium. De nærmeste radarer er i
Frederikshavn,
Læsø og Skagen, der alle potentielt kan blive påvirket af en havmøllepark ved Sæby. Dette skal dog
undersøges yderligere, når havmølleparkens layout er kendt.”
Der bør tilføjes, at det kan blive nødvendigt at etablere afværgeforanstaltninger for at reducere/omgå
påvirkningerne.
VVM del 1
Intet at bemærke.
VVM del 2
Punkt 16.3 Andre afværgeforanstaltninger og anbefalinger.
Rapporten anfører, at der kan være behov for at etablere afværgeforanstaltninger for at genvinde tab af
radardækning fra tre af Forsvarets overvågningsradarer, som er opstillet tæt på den mulige
havvindmøllepark. Da disse afværgeforanstaltninger kan være forbundet med betydelige udgifter, bør
ansvaret for finansiering fremgå tydeligt i redegørelsen.
Endvidere anføres, ”Forsvaret har oplyst, at de ikke har planer om en opdatering/udskiftning af deres
eksisterende radarsystemer.”
Denne formulering skal forstås således, at Forsvaret for nærværende ikke har planlagte udskiftninger af de
beskrevne radarsystemer, men at de kan påregnes udskiftet efterhånden som radarsystemernes levetid
udløber.
VVM del 3
Intet at bemærke.
VVM del 4
Intet at bemærke.
Redningsfartøjer fra Sæby havn
I HAZID rapport vedrørende Sæby Havmøllepark er der identificeret en risiko for begrænsninger af
redningsfartøjer fra Sæby Havn under anlægsfasen af havmølleparken.
(4M) Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør
derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie.
Udover Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til
lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning
og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører.
En liste med radiokædeoperatører er indtil videre tilgængelig på hjemmesiden www.erst.dk - på dette link:
http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokede.
På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det pågældende område
samt generel information om radiokæder: http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokaeder-og-vindmoeller

-

(K) – Placering af havmøllepark

Resumé

Fra høringssvar

I alt 736 borgere har ved
underskriftsindsamling skrevet under på,
at de er imod en placering af havmøllerne
ud for Sæby (23I, 177L)

(7I, 12L, 15L, 17I, 23I, 68L, 70L, 74L, 80L, 83L, 90L 91L, 98L, 131L, 137L, 139L, 146L, 149L, 161L, 163L,
214L, 215L, 216L) Bør ikke ligge ud for Sæby.
+ 177L på vegne af 105 borgere.

Det støttes af flere af høringssvarene pga:

Den kystnære placering samt placeringen ud for beboede områder (5L, 6I, 7I, 8L, 9I, 9L, 10L, 11L, 12I, 12L,
13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18I, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 26L, 30L, 31L, 32L, 35L, 36L, 37L, 38L, 40L,
43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 51L, 52L, 54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L,
72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 82L, 84L, 85L, 86L, 87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L,
102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L, 121L,
122L, 123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L, 141L, 143L, 145L,
146L, 147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L, 167L,
168L, 169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L, 195L,
196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L,
217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L,
236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 252L, 253L,

-

-
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bør ikke ligge ud for Sæby (7I, 12L,
15L, 17I, 23I, 68L, 70L, 74L, 80L, 83L,
90L 91L, 98L, 131L, 137L, 139L, 146L,
149L, 161L, 163L, 214L, 215L, 216L
den kystnære placering samt
placeringen ud for beboede områder
(5L, 6I, 7I, 8L, 9I, 9L, 10L, 11L, 12I,
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+ 23I på vegne af 631 borgere.

-

-

-

12L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18I,
18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 26L, 30L,
31L, 32L, 35L, 36L, 37L, 38L, 40L,
43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 51L, 52L,
54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L,
63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L,
72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 82L,
84L, 85L, 86L, 87L, 89L, 92L, 93L,
94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 102L,
103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L,
110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L,
117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L,
123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L,
129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L,
138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 146L,
147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L,
155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L,
162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L,
169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L,
182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L,
188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 196L,
197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L,
203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L,
210L, 212L, 213L, 216L, 217L, 218L,
219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L,
226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L,
233L, 234L, 235L, 236L, 237L, 238L,
239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L,
245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L,
252L, 253L, 254L, 255L, 256L, 257L,
258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L,
267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L,
273L)

254L, 255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 273L,
274L, 275L)

Der er indkommet følgende forslag til
alternativ placering af
havmølleparken:
Halvvejs mod Læsø (8I, 48L)
Syd for Læsø Rende fyr (23I, 28L,
53L)
På ydersiden af Læsø (23I, 53L)
Søndre Rønner på Læsø, som fyrlinje
for rute Bravo (23I)
Ved Frederikshavn (23I, 53L)
Ved Aalbæk (251L)
Syd for Sæby (65L, 246L, 265L)
Ikke ud for beboede områder (52L,
53L)
Ud for ubeboede områder (nord eller
syd for Sæby) (13I, 251L)
Ud for Sæby er en mere samlet
opstilling af møllerne en umulighed
(211L)
Ikke kystnært (?)
Over 4 km væk (136L)
Minimum 10 km fra kysten (11I)
Så langt væk som muligt (1M, 1I, 4I,
20I, 24L, 33L, 149L)
Et andet sted end ud for
Kikkerbakkerne, da udnyttelsen af
vindenergi vil være dårlig her (7I)
I et af de andre 6 udpegede områder
til havmøller (45L)
Så få og store vindmøller som muligt

(48L) mener, at mølleparken bør placeres halvvejs mod Læsø.
(8I) vil anbefale at vindmølleparken bliver rykket nogle kilometer længere mod øst eller til syd for Læsø, idet
et af Frederikshavn Kommunens vækstspor er turisme, og det vil kollidere med opførelsen af et halvt
hundrede vindmøller ret uden for Sæby søvej til og fra havnen.
(23I) Flyt møllerne til et område syd for Læsø Rende Fyr, hvor de vil komme til at stå 6-8 sømil fra kysten og
hvor de ikke vil genere.
(28L) Så vidt vi har hørt er Læsø interesseret i at få vindmøllerne placeret hos dem, så syd for Læsø ville efter
vores mening være en god placering, der skæmmer meget mindre en den påtænkte placering ved Sæby.
(53L) Kan en del af møllerne, måske alle, ikke opsættes på det lave vand 10 - 20 km syd for Læsø ? Her vil
møllerne ikke ses, ingen generer og ikke skæmme naturen.
(23I) Placer vindmøllerne på ydersiden af Læsø. Der må jo være et kabel mod Sverige og Læsø i nærheden.
(53L) Kan det af Dong udfærdigede projektforslag med dæmning til fremskudt færgehavn og møller ved
Læsø ikke gennemføres med en del af møllerne, på det lave vand vest for øen ?
(23I) Der er masser af plads på Søndre Rønner på Læsø, og samtidig vil møllerne kunne virke som fyr linje
for rute Bravo.
(23I) Sæby er hovedsageligt boligområde, og Frederikshavn opprioriteres som industriområde.
(53L) Kan en del af møllerne ikke opsættes ud for Frederikshavns industriområde ved havnen, således at den
eksisterende vindmøllepark udvides?
(251L) flyt dem til Aalbæk - Og hov, Frederikshavn kommune mangler kun 6 møller mere af samme størrelse
som på havnen i Frederikshavn, for at vi har nået vores mål at være "Grøn by" og 2 er allerede i gang på land,
syd for Sæby. Så er vi nede på 4.
(265L) Især den nordlige del af havvindmølleparken vil genere flest da der er mange sommerhuse i området.
Ved en værdi forringelse af ejendommene, vil forrentningen nedsættes for investorerne, ved evt
kompensation betaling af mere en 1 % af ejendommens værdiforingelse. Syd for Sæby er vanddybden også
mindere f. eks. kun 3 m ved Dvalegrunde.
Den nordlige del af vindmølle parken ud for Sæby vil også forringe f. eks. indsejlingen til havnen for bla.
norske og svenske turister.
(246L) Jeg kan imidlertid ikke forstå, når man ser på Frederikshavn kommune med den lange kyststrækning
der er fra Skagen til Voerså, hvorfor man i modstrid med borgerne i Sæby med knap 9.000 indbyggere, vil
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(11I, 28L)
På land (2L)

placere disse møller ud for Sæby i en afstand fra kysten på 4 km., når man langs førnævnte kyststrækning
kan placere disse møller uden gene for borgerne i Frederikshavn kommune på en anden strækning langs
kysten uden beboelser.
(65L) flyt parken 5 km syd for Sæby
(52L) mener, det er tankevækkende, at der kan udpeges så sårbart et område som mulig placering for en
havmøllepark. Der findes kilometervis af næsten øde kyststrækninger i Danmark, hvor placering ikke vil få
samme negative påvirkning som ud for Sæby. Det undrer, at projektmagerne kan vælge at placere havmøller
ud for Sæby. Området mellem Frederikshavn og Sæby Syd er et meget tæt bebygget område med bl.a.
campingpladser, hoteller, sommerhuse og helårsboliger. Alt sammen opført i tillid til eksisterende
lokalplaner.
(53L) Kan møllerne ikke opsættes ubeboede steder, hvor der ikke er campingpladser, sommerhuse,
helårsboliger og lystbådehavn eller så langt ude at de ikke ses fra land ?
(251L) Jeg finder det højst besynderligt at man fra Energistyrelsen vælger lige netop denne placering, og der
må bestemt være begået en fejl, som ingen i dag vil indrømme.
Hvis vi ser på kysten på en kort, så er der fra Limfjorden og op til Skagen, 4 områder hvor der bor mange
mennesker samlet, Hals, Sæby, Frederikshavn og Skagen. I mellem Hals og Sæby er der 25-30 KM kyst
strækning, hvor der bor meget få, der er dog en del sommerhusområder, men stadig meget få fastboende.
mellem Frederikshavn og Skagen er et tilsvarende stykke kyst på 25-30KM hvor der bor et endnu mindre
antal mennesker fast.
Et af kriterierne for disse kystnære møller er at færrest muligt borgere skal generes af vindmøllerne.
(13I) Sæby er den 3 største by på Østkysten nord for Århus, med beboelse, sommerhusområder,
campingpladser mv. direkte ned til kysten, med andre ord: I Sæby har man tilsyneladende mulighed for at
anbringe havvindmøller til ”størst mulig gene” for borgerne! Hvorimod 10-20 km. syd for Sæby er der udlagt
landbrugsområder og 10-20 km nord fra Frederikshavn er der fredede områder på landjorden og stort ingen
bebyggelse. Endvidere kræver det ikke megen tid på DMI, for at finde ud af, at vindforholdende på de
kystnære strækninger omkring Sæby, er turbulente og ustabile grundet Pikkerbakken. Men det er
tilsyneladende en kortsigtet økonomisk betragtning, omkring opstilling, servicering og sejltid fra
Frederikshavn, der danner grundlaget.
(211L) Med tilfældet Sæby vil problemet imidlertid være, at der alene er meget begrænsede muligheder for at
stille møller op "mere samlet" som det hedder. Pga. blødbundsforholdene i området, og den fremtidig
fredning af samme, er variationsmulighederne for opstilling af møller i praksis ret begrænset et spillerum fra
4 og kun op til 5,5 km.
Over 4 km væk (136L)
(?) Det bemærkes, at tilsvarende havvindmølleprojekter i Danmark og i udlandet indebærer, at
havvindmøllerne etableres i en betydeligt længere afstand til strandkysten. Der er typisk tale om etablering
af havvindmøller i afstande på op til 20-40 kilometer fra strandkysten. Hermed elimineres størsteparten af
ulemperne ved etableringen af havvindmøllerne. Dette er naturligvis ikke tilfældigt. Vi henleder
opmærksomheden på følgende aktuelle havvindmølleprojekter:
Danmark
-Horns Rev 1-2
- Horns Rev 3
- Anholt
Tyskland
- Gode Wind 01-02-projektet
- Borkum Riffgrund-projektet
England
- West of Doddun Sands
- Westermost Rough
- Burbo Bank Extension
- Walney Extension
- Race Bank
- Hornsea (1 gigavat - verdens største havvindmøllepark efter opførelsen)
På baggrund af ovenstående skal vi anmode om, at placering af de (meget) kystnære havvindmølleparker
overvejes nærmere.
(11I) mener, at vindmøller udgør en for voldsom visuel påvirkning med en placering 4 km fra kysten: hvis
man står på stranden 3 km fra Sæby og kigger ind mod byen "tårner" kirken med sine knap 25 meter sig op.
og ved den foreslåede placering af vindmøllerne skal kirkens højde ganges med en faktor 6 til 8 eller mere.
Derfor foreslås møller flyttet til minimum 10 km fra kysten eller gerne længere ude.
(20I, 24L, 149L) flyt længere væk/ så langt væk som mulig.
(1I) I forbindelse med fredningsområdet anføres at selv om fiskerne skal bruge ekstra brændstof for at sejle
udenom et fredet havområde har det minimal betydning, samme forhold gør sig vel gældende for
vindmøllerne, hvor der kun er 1 tilsyn årligt! Altså møllerne kan sagtens ligge væsentlig længere ude fra
kysten.
(1M) understreger ønsket om at etablering af møller sker så langt væk fra kysten som muligt under
hensyntagen til fiskerierhvervets fremtidsmuligheder, samt at man muliggør en samling af møller i klynger
således, at man ikke vil opleve en visuel barriereeffekt set fra kysten. Disse ønsker begrundes i det forhold, at
kysten ved Sæby er meget vigtig set i forhold til både bosætningskvaliteter og erhvervsmæssige interesser i
turismesektoren.
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(4I) foreslår at møllerne placeres så langt mod vest som muligt, og at fiskerigrænsen på 3 sømil overholdes,
for at kunne bedste muligheder for fiskerierhvervet. Hvis dette ikke er muligt, vil det foretrukne alternativ
være store møller med stor afstand, som er placeret i en linje, som går Nord/Syd, idet fiskeriet for det meste
følger vandstandskurverne, som går langs med land i det område.
(33L) Danmark er omgivet af relativt lavvandede have, og det må derfor være muligt at finde rentable
placeringer, hvor møller kan opsættes uden for synsvidde fra land.

(7I) mener, at Kikkerbakkerne ved Frederikshavn vil skærme for Vestenvinden, og gøre udnyttelsen af
vindenergien dårligere end ved en placering i åbent hav eller steder, hvor baglandet ikke rager så højt op.

(45L) Vi har hørt, at der er udpeget 6 mulige områder i Danmark og af disse, skal der kun anvendes 2. Vi
forstår derfor ikke, at Styrelsen ikke allerede fra start har vurdere, at en placering i området ud fra Sæby
havn og strand vil påføre lokalsamfundet uerstattelige gener og tab af turister.
(28L) Som sagt protesterer vi mod en placering af en havvindmøllepark her omkring Sæby. Hvis det på trods
af de mange protester fra byens borgere skulle blive besluttet at opstilling af vindmøller alligevel skal ske, så
ønsker vi så få vindmøller som muligt. Eksempelvis store vindmøller placeret i 2 klynger - en i
placeringsområdets nordlige del og en i den sydlige del. Hvilket vi mener vil være mindre forstyrrende for
landskabet og dermed byen og dens indbyggere.
(11I) Hellere få store vindmøller end mange små.
(2L) Plaseringer af vindmøller må da kunne ske på landets mange sand og sten rev. Billigere, og her
genere møllerne ikke mennesker.
13 sømil øst for Sæby ligger Nordre Rønner. Et sand og sten rev, 4
miles længde , gående ud fra Vesterby. Her kan der stå uanede mængder af vind møller, uden at genere
mennesker. Læsø færgen kunne samtidig få havn derude på Nordre Rønner. Herved spare 45 min. På over
farten fra Frederikshavn.

Der er påtalt følgende mangler ift. VVM
redegørelsen:
Esbjerg sammenligningen skaber den
misforståelse, at folk tror, at møller i
Sæby også placeres 30-50 km fra land
(45L)
En placering så tæt på kysten må have
en større indvirkning på
kystopbygning og –nedbrydning end
angivet (10I)

(45L) Esbjerg-sammenligningen var også skabt tvivl: Sammenligningen betyder, at mange lokale har
opfattelse af, at møllerne bliver placeret 30-50 km fra land og ikke som vi har hørt kun 4 km fra stranden.
(10I) I VVMredegørelse bagatelliseres og negligeres mølleparkens indvirkning på kystopbygning og nedbrydning i helt uforståelig grad og bærer ikke præg af nærmere lokalkendskab til stedet. En placering så
tæt på kysten som 4 km forekommer stærkt risikabel og formodentlig i praksis uforudsigelig
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Resumé af generelle emner
(L) – Proces

Resumé

Fra høringssvar

Et par bemærkninger berører
Naturbestyrelsens kompetence samt
opgavefordelingen styrelserne imellem:
Hvem er de politikere, der står
bag, og hvad får de til gengæld
(3L)

Følgende spørgsmål stilles af (3L):

Hvem er de politikere, som står bag, og hvad får de til gengæld?

Hvilke politiske partier står bag, hvad har de fået i partistøtte?

Hvilke embedsmænd er involveret?

Hvorfor flyttes magten over i Energiministeriet?

Hvorfor gøres Miljøministeriet tandløst?

Bliver Miljøministeriet fremover svækket via besparelser og udflytning?

Det hele ser meget mærkeligt ud.

Vindmøller over 270 m må bygges i udsigtsfelt og op til fredede områder.

Grundejerne er i samme område underlagt enorme restriktioner.

Store herlighedsværdier ødelægges af støj.

Habitatslinier og fredninger krænkes. Se vedhæftet fil om fugle og vindmøller.

Hvem står bag, og hvor stort et beløb tjener de på at ødelægge området?

I forhold til øvrig planlægning er der
følgende bemærkninger:
(34L) finder, at projektet er i modstrid
med formålet med fysisk planlægning
i Danmark, jf. planlovens formål.
Søfartsstyrelsen gør opmærksom på,
at korridoren gennem området skal
være ret øst-vest (7M)
Forsvarsministeriet gør opmærksom
på potentielle UXO forekomster

(34L) Indsigelsen skyldes, at den påtænkte placerig forekommer betænkelig i planlægningsmæssig
henseende.
Hovedformålet med planloven er at sikre, at den fysiske udvikling af samfundet forener de
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på en bæredygtig måde. I planloven er det direkte fastslået, at planlægningen
skal foretages med henblik på at sikre, at:
- der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber (§ 1, stk. 2, nr. 1)
- de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressourcer (§ 1, stk. 2, nr. 3)
Det fremgår af den udarbejde VVM-redegørelse, at etableringen at den kystnære havvindmøllepark rummer
flere elementer, der ikke varetager de overordnede formål med den fysiske planlægning for et særligt
naturområde som det foreliggende.
Etableringen af de kystnære havvindmøller forekommer uforenelig med de formål, som planloven tilsigter at
varetage.
(7M) Søfartsstyrelsens interesser dækkes af den udførte analyse af sejladsforhold og vilkår i de tilladelser,
som Energistyrelsen vil skulle meddele før der kan udføres forundersøgelser eller etableres en havmøllepark.
Dog skal opmærksomheden henledes på, flere kortudsnit i materialet viser en mølleplacering (layout), der
giver en friholdt korridor som går ca. nordøst-sydvest.
Det er ifm. sejladsanalyse stillet krav om, at denne korridor skal være ret øst-vest.
Den øst-vest lige placering fremgår også af tekst og enkelte kort i materialet – Bl.a. på figur 2-9 i VVM- Del 0.
Søfartsstyrelsen afventer mere konkret projekt/layout og/eller høring fra Energistyrelsen med forslag til
tilladelser mv.
(3M) Potentielle UXO forekomster
Det er i redegørelsen konkluderet, at der i projektområdet for Sæby Havmøllepark er mulighed
for forekomst af UXO i form af:

Granater/projektiler affyret fra Bangsbo Fort
- eller skibsvrag
På baggrund af ovenstående bør det i redegørelsen tydeligt fremgå, hvad risikoen for at
arbejde i området er, og hvorledes man skal forholde sig til denne risiko. Herunder skal det
understreges, at man ved identificering af UXO i området øjeblikkeligt skal standse arbejdet
og kontakte Den Værnfælles Forsvarskommando, jf. § 14 i BEK 1351 af 29/11/2013 om
sejlsikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
(3M) Ansvaret for finanisiering af afværgeforanstaltningerne, som kan være betydelige, bør desuden fremgå
tydeligt af redegørelsen. Forsvarsministeriet finder det nødvendigt, at der indsættes et vilkår i tilladelserne i
stil med vilkår 5.8 i ”Tilladelse til elproduktion til Anholt
Havmøllepark efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi” af 9. juli 2012. Det følger af vilkår 5.8, at
koncessionshaver i samarbejde med Forsvaret skal afbøde havmøllernes betydning for sikkerheden i det
lavere luftrum ved en nødvendig opdatering af hardware, herunder om nødvendigt anskaffelse af
supplerende radarer, og software. Hardware og software opdateres for koncessionshavers regning.
Forsvarsministeriet finder det endvidere hensigtsmæssigt, at det af tilladelserne fremgår, at et sådant vilkår
kan tinglyses som servitut på havmølleparken, hvis Forsvaret forlanger det. Kortbilag vedlagt i høringssvaret
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I forhold til processen og
borgerinddragelsen er der følgende
kommentarer:
Ingen aktiv åben debat (18I, 24L, 36L)
Ringe fremmøde og repræsentation
fra Frederikshavn Kommune (9I,
191L)
De statslige myndigheder bør
intensivere arbejdet med at informere
og kommunikere med borgerne (1M)
Dokumenter burde fremligge på
dansk (189L)
Ikke en demokratisk proces (7I, 9I,
13I, 75L)
Ingen lokal opbakning til projektet
(211L)
Håber, der gives tid til en folkelig
debat (7I)
Skuffende at der ikke svares på
fremsendte indsigelser i 1.
offentlighedsfase (9I)
-

(36L) Der har fra kommunens side ikke været noget aktiv åben information og debat om udlægning af dette
område til havvindmøller før beslutningen var taget.
Jeg håber derfor at landspolitikerne vil tage sagen op og forhindre denne placering.
(18I) Vi er en gruppe borgere i Sæby og Lyngså, som føler os ført bag lyset. Vi har konstateret, at der i 2 år
har været optræk til at opsætte vindmøller fra syd for Frederikshavn til Lyngså syd for Sæby. Vi ved nu, at
hvis vi havde været opsøgende, havde vi været bekendt med det, men vi var ikke bevidste om kommunens
planer, og politikerne er gået meget stille med dørene.
(24L) anerkender ikke at der har været den nødvendige offentlige debat forud for byrådets tilkendegivelse af
at de var for opsættelsen af møllerne.
Hele sagen er ikke behandlet og har ikke været til afstemning i byrådet. Offentligheden forud for denne
beslutning har været yderst mangelfuld og præget af demokratisk underskud!
(9I) finder det beskæmmende med så ringe fremmøde og repræsentation fra Frederikshavn Kommune, der
uden at orientere borgerne, har sagt ja til projektet. Det ville have klædt de lokale politikere og embedsfolk,
at deltage og vise interesse i dette møde, for dermed at fornemme borgernes mening om et projekt, som vil få
stor negativ betydning for den fremtidige udvikling i lokalsamfundet.
(191L) Vi føler os i øvrigt meget dårligt informeret af byrådet i Frederikshavn kommune.
(1M) henstiller til, at de statslige myndigheder med ansvar for projektet intensiverer sit arbejde med at
informere og kommunikere med borgerne i de berørte lokalsamfund.
(189L) En del af de offentlig tilgængelige dokumenter og tilhørende bilag findes ikke oversat til dansk +
Placering tilgodeser udelukkende økonomiske interesser, og ikke menneskelige værdier!
(13I) Vi er utrolig mange Sæbyborgere der ikke forstår, hvordan man overhovedet, kan komme så langt som
at anbefale Sæby. De lokale politikere har selv antydet, af flere omgange, at hvis der kom en folkeafstemning
omkring møllerne i Sæby, vil 80% af borgerne stemme imod. Så en sådan beslutning, er bestemt ikke en sejr
for demokratiet, men nærmer en konsekvens af, princippet om at politiske forlig skal holdes.
Vi har som Sæbyborgere ikke mange andre muligheder end disse indsigelser, men vi er overbeviste om, at
der i processen omkring Sæby er begået procedurefejl, hvilket vi er en stor gruppe der er påbegyndt at
undersøge. Men hvis det ikke mod vores forventning er tilfældet, vil mange Sæby borgere have svækket deres
tillid til det lokale demokrati i mange år.
(7I, 9I) Vi sidder med en følelse af, at der er truffet en folketingsbeslutning og nu har embedsmændene
bemyndigelse og magt til, at gennemføre projektet under forudsætning af, at der sker høringer i henhold til
VVM og uskrevne regler. Borgere og lokalsamfundet har ingen indflydelse, men bliver taberne i spillet.
(75L) I dagens Nordjyske Stiftstidende skriver Poul E. Bundgaard et synspunkt om møllerne på side 16.
Artiklen rejser en række relevante spørgsmål addresseret til Frederikshavn Kommune. Alle spørgsmålene er
særdeles relevante, og NST bør også tage stilling til disse.
Hele processen lider af demokratisk underskud, idet Frederikshavn Byråd på ingen måde har levet op til sin
pligt om information om det forestående projekt.
På baggrund af ovenstående ønsker vi på det skarpeste at protestere mod projektet, der i den grad vil gøre
vold på naturen. Det er uforståeligt, at man ønsker at give mulighed for at skabe et strømproducerende
industriområde så tæt på kysten, når man i øvrigt er meget optaget af at håndhæve strandbeskyttelseslinien
og kystnærhedszonen.
(211L) Manglende lokal opbakning til projektet i området
En anden vægtig grund til at projektet ikke bør gennemføres er, at der IKKE er lokal opbakning til projektet.
Og den lokale opbakning har efter det oplyste været et vigtigt kriterium for såvel stat som styrelserne.
Der er tværtimod meget stor lokal modstand mod projektet, kommunen synes alene med sine synspunkter.
(7I) håber, at Naturstyrelsen og politikerne revurderer deres beslutning om kystnære havvindmølleparker, så
der er tid til en folkelig debat omkring privatisering af vores urtidsarv, nemlig horisonten ved vore kyster.
(9I) Vi har den 27. januar 2014 (1. offentlighedsfase) fremsendt indsigelser. Det er skuffende, at der ikke
svares på indsigelse fra interessegrupper, der seriøst har lagt arbejde i, at belyse projektets konsekvenser. Vi
har noteret os fra 2. offentlighedsmøde, at vi kan forvente, at blive indkaldt til møde og dialog inden endelig
beslutning skal tages.
I Frederikshavns Kommunes første høringssvar i 2012 er kommunen forbeholdende overfor den visuelle
påvirkning, som møllerne kan have for "de mange mennesker, både dem der kører på vejen og dem der bor
ved kysten", jf. flg. link s. 8:
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraftvindmoeller/havvindmoeller/planlaegning-fremtidens/Kommuner.pdf
Kommunen har ud fra svaret i denne sidste runde helt glemt dette forbehold, selv at der som nævnt i VVM
redegørelsen tydeligt står, at det vil have en væsentlig påvirkning ikke blot ved kysten men helt inde i landet.
Og i 2. høringsrunde i 2014 havde kommunen tilsyneladende heller ingen betænkeligheder, og 5 personer i
Plan og Miljøudvalget har på baggrund af et møde med Stine Poulsen fra Energistyrelsen tilsyneladende
glemt alle betænkeligheder og referer følgende:
"På udvalgsmødet deltager Stine Poulsen fra Energistyrelsen for at fortælle om havvindmølleprojektet ud for
Sæby og sammenhængen med kommunens egen planlægning for vindmøller på land. Naturstyrelsen ved
Christian Bertelsen samt Energinet.dk ved Bent Sømod vil ligeledes deltage i mødet.
Udvalget kviterer for en fin orientering om projektet og imødeser VVM- og planprocessen. Udvalget
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opfordrer endvidere til, at det lokale erhvervsliv gør sig klar til udbudet."
Indtil det sidste og afgørende høringssvar har kommunen ikke på noget tidspunkt forelagt sagen for byrådet
og taget en principiel drøftelse heraf. Men det blev på 2. høringsmødet betonet af en af deltagerne i Plan og
Miljøudvalget, at borgmesteren var enig, uden at det dog fremgår af byrådsreferaterne.
Det kommunale selvstyre har IKKE fungeret i denne sag. Og relevante instanser/interessenter i det
involverede område har kommunen valgt IKKE at konsultere.

Der er indkommet et par henstillinger i
forhold til den sidste del af processen:
Myndighederne og ikke
energiselskaberne bør bestemme
møllestørrelser og antal (1I, 19I, 26L)
De potentielle effekter ønskes i højere
grad synliggjort (1M)

(1I) Det er vort håb, at Myndighederne udviser rettidig ansvarlighed ved i forbindelse med fremlæggelse af
projekter:

at oplyse nøjagtige antal af vindmøller

størrelse af vindmøller

at fastlægge placering,
Møllestørrelse og dermed antal møller bør fastsættes af myndighederne og ikke af et tilfældigt energiselskab.
Borgerne kan så forholde sig til et projekt uden at skulle gætte på antal møller, synlighed osv, og i øvrigt at
Myndighederne ikke som i Sæby afholder borgermødet uden under mødet at gøre opmærksom på at en
fredningssag, som berører 65% af det udlagte område allerede er på trapperne og at fredningen af en stor del
af det udpegede område medfører at møllerne kun kan opføres tæt på kysten, netop der hvor de giver flest
og mest mulige gener for lokalbefolkningen og turisterne.
(19I, 26L) hverken borgerne i Frederikshavn Kommune eller Region Nordjylland eller for den sags skyld
Staten, der beslutter antal, størrelse og placering af møller i det
udpegede område, men at det suverænt er den kommende koncessionshaver, som træffer afgørelse herom –
jvf. VVM redegørelse del 1 pkt. 7.2.
(1M) Det vil være ønskeligt, hvis de potentielle effekter af Sæby Havmøllepark i højere grad bliver synliggjort
for borgere i Frederikshavn Kommune. Herunder tænkes særligt på:

Mulighed for køb af andele i vindmøllerne: Hvem kan købe, pris etc.
Monitering af de socioøkonomiske effekter: herunder Udvikling i antal sejlende gæster som følge af en
vindmøllepark, turistudvikling i Sæby generelt, antal direkte og afledte arbejdspladser som følge af
vindmølleparken etc

Og så er der ønske om feedback på
tidligere indsigelser (28L)

(28L) Vi vedlægger vores tidligere indsigelser, og vi ønsker skriftligt at på oplyst, hvilke af vore
indsigelsespunkter styrelsen har imødekommet.

(M) – Andet

Resumé

Fra høringssvar

Støtter den kystnære havmøllepark, men
forslår så få møller som muligt, et
harmonisk opstillingsmønster, mulighed
for medejerskab samt informationscentre
om dansk vindmølleteknologi (15I)

(15I) Vendsyssel Energi- og Miljøforening vil gerne anbefale, at planlægning for den kystnære havmøllepark
ved Sæby fortsættes. Vendsyssel Energi- og Miljøforening ser gerne, at efterfølgende kan blive indarbejdet i
udbudsmaterialet:
Der bør opstilles så få møller som muligt med størst mulig effekt på 8 MW eller større, hvis det er muligt. Vi
mener også, at den samlede effekt på 200 MW skal udnyttes fuldt ud. Der bør efterstræbes at opstille
møllerne så harmonisk som muligt, så det visuelle indtryk fra kysten bliver bedst muligt. Vi kunne forestille
os, at møllerne opstilles i 2 buede forløb, der ligger så langt fra kysten som muligt inden for
opstillingsområdet.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er af den opfattelse, at det er meget vigtigt med lokalt medejerskab af
havmøllerne. Derfor bør
der gøres en ekstra indsats, så flest mulige borgere i de nærliggende kommuner bliver medejere af Sæby
Havmøllepark, helst mere end de 20 procent VE-loven foreskriver.
Grøn ordning gælder kun for møller der opstilles på land. Vi vil anbefale, at der indskrives i
udbudsmaterialet, at der skal afsættes penge til oprettelse af lokale puljer. Pengene kan i Sæby bruges til
lokale informationsaktiviteter om vindenergi, samt til understøttelse af foreningslivet og turismen i og
omkring Sæby. Der kunne blandt andet være en stationær udstillings og informationscenter på havnen i en
husbåd, om dansk vindteknologi. Puljens størrelse kunne værre som ved landmøller nemlig 88.000 kr. pr.
MW installeret effekt.

Opfordrer Naturstyrelsen til at tage imod
Akademirådets tilbud om en diskussion og
drøftelse af mulighederne for en samlet
vision for Danmarks fremtidige
energilandskaber (244L)

(244L) Jeg opfordre endvidere Naturstyrelsen til at tage imod Akademirådets tilbud om en diskussion og
drøftelse af mulighederne for en samlet vision for Danmarks fremtidige energilandskaber, jf. Rådets
skrivelse af d. 29. juli 2015 vedr. Vesterhav Syd Havmøllepark.
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Tilkendegiver støtte til grøn energi, men
ikke med en kystnær placering af
vindmøller (8I, 18L, 36L, 246L + en del
mere

(8I, 18I) Grundlæggende er vi enige om at vindenergi skal opprioriteres, men med forbehold for forslag om
ændret placering.
(36L + 'en del', 246L) Jeg er grundlæggende stor tilhænger af grøn energi, men ikke med vindmøller placeret
så tæt på beboede områder. De burde placeres mindst 30 km fra beboede områder, så de ikke generer nogen.
Det vil måske blive dyrere at etablere møllerne der, men så må vi alle betale lidt mere for strømmen.

Opfordre Naturstyrelsen til at forholde sig
til de seneste meldinger om prisforskellene
mellem anlæg af kystnære møller og
egentlige havvindmøller (5I)

(5I) holdning til planerne om Sæby Havmøllepark er grundlæggende positiv som en naturlig konsekvens af
foreningens energipolitik. I denne indgår en målsætning om 100 % vedvarende energiforsyning i 2040, og
DN’s holdning er, at vindkraft skal udgøre en meget betydelig del af fremtidens energiforsyning. Samtidigt er
DN positiv over for, at udpegede kystnære havarealer udnyttes som beskrevet i Energiforliget 2012, dvs. til
en kapacitet på i alt 350 MW. Set i lyset af den voldsomme modstand mod landvindmøller fra berørte
borgere mange steder i landet, kan de kystnære havmøller også til dels ses som erstatning for en endnu
større udbygning på land. Men de vil gerne anmode Naturstyrelsen om at tage disse konsekvenser med i sin
afgørelse af, hvilke af de 6 foreløbigt udpegede kystnære områder, der i den sidste ende skal inddrages til at
opfylde målet om 350 MW kystnære havvindmøller. Vi skal derfor også opfordre Naturstyrelsen til at
forholde sig til de seneste meldinger om prisforskellene mellem anlæg af kystnære møller og egentlige
havvindmøller. I den udstrækning de to kategorier nærmer sig hinanden prismæssigt, vil vi kraftigt anbefale,
at fokus rettes mod de sidste. Endvidere er vi i DN meget kritiske over for de projekter, der måtte komme ind
via ”åben-dør”-muligheden, da vi mener, at der er behov for en overordnet planlægning.

Lad folk købe aktier i møllerne (5I)

(5I) forslår, at borgernes syn på mølleparken kan ændres til noget mere positivt end det, der optræder i
medierne for tiden. Der bør gives mulighed for, at private borgere kan købe andele i mølleparken.

Er bekymret for stråling fra kablerne,
støjgener og elektromagnetisk stråling,
uheld med vindmøllerne og korrosion
(22L)

(22L) er bekymrede for STRÅLING fra kablerne !! Kan man risikere at opholde sig i nærheden – f.eks som
lystfisker på stranden ? - eller som legende barn ???
KABELSTATIONER – med støjgener OG elektromagnetisk stråling vil enhver vel gøre alt for at undgå tæt på
sin bolig.- og noget som prioriteres – uanset pris
UHELD MED VINDMØLLERNE - CWIF – Caitness Windfarm Information Forum er et skotsk firma, der
samler informationer om uheld med vindmøller kender til
180 tilfælde med møllevinger der er faldet af i stærk blæst – nogen møller er brudt i brand og løbet løbsk ,
hvor brandvæsnet intet kan stille op i den højde! Det er mindre møller end dem der tales om udfor Sæby!
Hvor langt mon en møllevinge kan flyve ???
Og så er der også spørgsmålet om korrosion – vedligeholdelse og reparation, som vist kræver MEGET store
skibe. - og risiko for forurening?

Naturens helbredende virkning (205L)

(205L) Jeg fik selv i 2010 konstateret en dødelig neurologisk sygdom. Mange mennesker vil helt sikkert have
svært ved at forstå, hvordan det er at få totalt vendt 100% op og ned på ens liv, hvis de ikke selv har været i
samme situation. Og det har været en utrolig svær kamp for mig at finde livsgælden tilbage igen, men det
lykkedes mig endelig at finde denne igen i 2014 igennem Danmarks smukke natur. Den magisk horisont ved
Sæby med udsigt til Læsø er, hvad der har givet mig livsglæden igen. + 2 mere

Kumulative effekter bør behandles samlet i
relation til kortlægning af mulige
fremtidige placeringer af
havvindmølleparker i regi af en snarlig
(gen)nedsættelse af et
havvindmølleudvalg. (2I)

(2I) Men henvisning til VVM’en for den kystnære havvindmøllepark ved Sæby er Vindmølleindustrien
opmærksomme på at:
1. ”Sæby Havmøllepark vil kumulativt med Smålandsfarvandet Havmøllepark medføre en øget dødelighed
af sortand, som vil være på et niveau, hvor skadelige virkninger ikke kan udelukkes” og ”Den beregnede
fortrængningsafledte dødelighed peger på kumulative virkninger, der influerer på integriteten af
fuglebeskyttelses-områderne ved etablering af Sæby Havmøllepark sammen med Smålandsfarvandet.”
2. ”Størrelsen af den samlede bestand af sortand er usikker og kan være større end den aktuelt anslåede
bestandsstørrelse på 550.000 individer” og ”Usikkerhederne ved vurderingerne gør imidlertid, at det
skønnes nødvendigt med yderligere modelberegninger og vurderinger med henblik på nærmere at
kvantificere omfanget af additiv dødelighed og bestandsudvikling over længere tid for ederfugl, fløjlsand og
navnlig sortand”
Vindmølleindustrien opfordrer til, at den usikkerhed som følger af manglerne i vidensgrundlaget håndteres
på en fleksibel måde, som resulterer i at man ikke på nuværende tidspunkt indfører kriterier i tilladelser for
de kystnære vindmølleplaceringer omkring Sjælland (i såvel udbud som uden for udbud), som giver
restriktioner, der reelt vil fjerne økonomien i projekterne baseret på den angivne usikkerhed om
bestandsudvikling.
Der er efter vores opfattelse tale om en større og mere principielt tematik af betydning for det fremtidige
potentiale for havvindmølleparker i de danske farvande. Derfor er Vindmølleindustrien af den opfattelse, at
det ikke er rimeligt at lade det enkelte projekt bære omkostninger til den nødvendige forbedring af
vidensgrundlaget hvad angår dynamiske sammenhænge mellem enkelte vindmølleprojekter og kumulative
effekter som influerer på bestandsudviklingen. Behovet for forbedring af vidensgrundlaget mener vi bør
adresseres fremadrettet i forbindelse med kommende udpegninger, hvorfor vi vil opfordre til at dette f.eks.
behandles i relation til kortlægning af mulige fremtidige placeringer af havvindmølleparker i regi af en
snarlig (gen)nedsættelse af et havvindmølleudvalg.

Stop med at belemre udkantsdanmark
(51L)

(51L) I stedet vælger man igen at belemre et udkantsområde med teknikkens vidundere. Vi er langt ude på
landet, hvor der ikke bor mange mennesker! Eller også har man det syn på os provinsboere, at vi alligevel er
lidt mindreværdige i forhold til storbyernes indvånere, så os kan man godt prakke det skidt på, som man ikke
vil have andre steder.
Ikke langt fra stedet, hvor den påtænkte vindmøllepark skal ligge er vi blevet velsignet med modpartens
energiønsker i form af en skifergasboring. Jeg må indrømme, at vores politikere nok er på deltid, når de kan
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velsigne sådan to projekter.
(51L) Ikke langt fra stedet, hvor den påtænkte vindmøllepark skal ligge er vi blevet velsignet med
modpartens energiønsker i form af en skifergasboring. Jeg må indrømme, at vores politikere nok er på
deltid, når de kan velsigne sådan to projekter.
Spar os almindelige borgere for symbolerne på to forskellige måder at få energi på. Desværre er løbet nok
kørt m.h.t. skifergasboringen. Lad dog være med yderligere at ødelægge vores natur. Flyt de møller meget
længere til havs eller bedre endnu. Stop projektet. Der er vindmøller nok.

(75L, 136L, 171L, 177L, 181L, 219L, 245L)
Vi skal bede om at få en mail tilbage som
bekræftelse på, at vores indsigelse er
modtaget rettidigt!
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Figur 2-9 Område for opstilling af havmøller.
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