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1. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.F.11.09.01, 
Hotelferielejligheder ved Aalbæk

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01 og det tilhørende tillæg 09.54 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af 70 hotelferielejligheder 
med restaurant og øvrige fællesfaciliteter, har i perioden fra den 10. juli til den 11. 
september 2013 været fremlagt til offentlig debat. De 5 indsigelser der er 
indkommet mod lokalplanforslaget er refereret og kommenteret i det 
indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen.
 
Resultatet af Frederikshavn Kommunes miljøscreening af planforslaget iht. Lov om 
Miljøvurdering af Planer og Programme: at projektet ikke er omfattet af lovens krav 
om, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering er påklaget til Miljø- og 
Naturklagenævnet. Der kan tidligst forventes en afgørelse fra Klagenævnet i marts 
2015.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.F.11.09.01 samt tillæg 09.54 til 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Et flertal anbefaler indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8291
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Indstillingen kom til afstemning.
 
For stemte 29: 
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), 
Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John 
Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), 
Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lisbeth Erlandsen (V), 
Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), 
Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen 
(V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars 
Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF) og Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 2: 
Ida Skov (Ø) og Christina Lykke Eriksen (F).
 
Lokalplanen blev vedtaget.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen.
 
 

Bilag
Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01, Hotelferielejligheder ved Aalbæk 
 (dok.nr.211698/14)
Lokalplan SKA.F.11.09.01 Hotelferielejligheder ved Aalbæk_09.12.2014.pdf (dok.nr.211767/14)
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2. Spildevandsslam på landbrugsjord - Henvendelse fra 
Kommunekontaktrådet

Sagsfremstilling
Kommunekontaktrådet har på et møde i juni 2014, på opfordring fra et medlem, 
drøftet ”spildevandsslam på produktionsjord.”
Kommunekontaktrådet anmoder efterfølgende de respektive byråd om at drøfte 
brugen af spildevandsslam.
 
Helt konkret ønsker Kommunekontaktrådet en drøftelse og besvarelse af tre 
spørgsmål:

1. Hvilke retningslinjer vil byrådet fremadrettet arbejde efter?

2. Vil byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?

3. Kan byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale 
selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af 
spildevandsslam i kommunen?

Anvendelse af spildevandsslam
Spildevandsslammet har et værdifuldt indhold af grundstoffer, som f.eks. kvælstof 
og fosfor, og kan derfor anvendes som gødningsprodukt indenfor plantebruget. 
Det kræver dog, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet 
ikke overskrider grænseværdierne i henhold til den gældende slambekendtgørelse. 
Hvis slammet udbringes efter reglerne i slambekendtgørelsen er det Miljøstyrelsens 
vurdering, at det er miljømæssigt forsvarligt at udbringe slammet på landbrugsjord.
 
Fosfor er en begrænset ressource, som vil slippe op med store konsekvenser til 
følge. 
Dansk landbrug importerer hvert år ca. 50.000 tons fosfor, som primært kommer fra 
Marokko. Det vurderes, at det er muligt at Danmark kan blive næsten 
selvforsynende med fosfor, hvis der sættes fokus på genanvendelse og der 
foretages en målrettet indsats herfor.  
I den nationale ressourcestrategi er der opstillet et mål om min. 80 % 
genanvendelse af fosfor i spildevandsslam i 2018.
 
Al slam fra de offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune udbringes på 
landbrugsjord. I 2013 svarede det til ca. 3.850 tons tørstof.  Ca. 25 % af den 
producerede slam udbringes på arealer i Frederikshavn Kommune. 
Af Frederikshavn Kommunes samlede landbrugsarealer som udgør 33.622 ha., 
blev der i 2013 udbragt spildevandsslam på 501 ha., svarende til 1,49 %.
Ifølge Forslag til spildevandsplan for Frederikshavn Kommune, som forventes 
endelig vedtaget i begyndelsen af 2015, er det Frederikshavn Kommunes 
målsætning, at spildevandsslam skal kunne udbringes på landbrugsjord.  
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/23035
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/BR
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I forbindelse med af afsætning af spildevandsslam til udbringning på landbrugsjord, 
har Frederikshavn Spildevand A/S ikke mulighed for at regulere hvor slammet 
udbringes. Alle har ret til at aftage slammet, og der er ikke mulighed for at stille krav 
til at slammet ikke må udbringes i nærmere fastlagte områder, som f.eks. 
indvindingsoplande til vandværker eller OSD-områder (Områder med særlige 
drikkevandsinteresser).
 
Frederikshavn Kommunes muligheder som miljømyndighed for at regulere 
udbringningen af spildevandsslam er begrænset til administrationen af 
slambekendtgørelsen. Frederikshavn Kommune kan i forbindelse med planlægning 
formulere hensigter for udbringning af spildevandsslam, men der er ingen reelle 
juridiske muligheder for at forbyde udbringning i særlige områder, da man med 
slambekendtgørelsen fra centralt hold har udstukket regler herfor.
 
Udtalelse fra Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Spildevand A/S betragter slam som en ressource, herunder 
genanvendelse af fosfor, kvælstof og energi. Forudsætningerne herfor er reguleret 
af slambekendtgørelsen.
Frederikshavn Spildevand A/S arbejder i stigende grad på at udnytte energi fra 
slamproduktionen, hvilket også medfører et reduceret slutprodukt.
 
Forslag til besvarelse af spørgsmålene fra Kommunekontaktrådet
1.         Hvilke retningslinjer vil byrådet fremadrettet arbejde efter?
 
Byrådet vil fremadrettet arbejde efter, at spildevandsslam fortsat udbringes på 
landbrugsjord så gødningsstofferne udnyttes, herunder fosfor som er en begrænset 
ressource.
Byrådet vil støtte en indsats for at nedbringe tungmetaller og miljøfremmede stoffer 
i spildevandsslammet, i det omfang det er praktisk muligt.
 
2.         Vil byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
 
Byrådet vil på nuværende tidspunkt ikke gøre overvejelser om ikke at sælge 
spildevandsslam, da alternativet til udbringning på landbrugsjord vil være en 
forbrænding af spildevandsslammet, hvor slammets indhold af næringsstoffer, 
herunder fosfor, ikke kan genanvendes. Byrådet støtter desuden op omkring målet i 
den nationale ressourcestrategi for affald om min. 80 % genanvendelse af fosfor i 
spildevandsslam i 2018.
 
3.         Kan byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale 
selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam 
i kommunen?
 
Byrådet vil gerne støtte et videre arbejde, hvor man får mulighed for at forbyde 
udbringning i nærmere fastlagte områder, eksempelvis indvindingsoplande til 
vandværker eller OSD-områder.
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Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og miljøudvalget anbefaler byrådet at 
besvare henvendelsen, som foreslået i sagsfremstillingen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Et flertal i udvalget bestående af Jens Hedegaard Kristensen, Erik Kyed Trolle og 
Anders Brandt Sørensen anbefaler byrådet at besvare henvendelsen med følgende 
svar:
 
”Byrådet vil gerne støtte et videre arbejde, hvor man får mulighed for at forbyde 
udbringning af spildevandsslam.”

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Indstillingen fra Plan- og Miljøudvalgets flertal kom til afstemning.
 
For stemte 22:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), 
Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene 
Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen 
(A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Mette Hardam 
(V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), 
Karsten Drastrup (DF), Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø), Peter E. Nielsen 
(C).

Imod stemte 9:
Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), 
Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen 
(V), Jytte Højrup (V).
 
Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Disponering af spildevandsslam fra Skagen, Sæby og Frederikshavn Renseanlæg (dok.nr.1936/15)
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3. Indstilling til Landsbyggefonden - foreløbig helhedsplan 
(skema A), Skagen Boligforening, afdeling 12, Polarstjernevej 1-
42, Skagen 

Sagsfremstilling
Skagen Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at 
den foreløbige helhedsplan for afdeling 12, Polarstjernevej 1-42 i Skagen, 
godkendes.
 
Byrådet besluttede på møde den 19. december 2012, at anbefale overfor 
Landsbyggefonden, at der blev givet tilsagn om støtte til gennemførelse af en 
helhedsplan for afdelingen. Det blev bemærket, at der ikke derved var taget stilling 
til kommunal garantistillelse eller deltagelse i eventuel kapitaltilførsel.
 
Landsbyggefonden har foreløbig afsat 11.520.000 kr. som støttede lån til 
gennemførelse af helhedsplanen. 
 
Boligorganisationen oplyser, at det er en renoveringssag, hvor der ikke er tale om 
at etablere tilgængelighed eller sammenlægge/nedlægge boliger, da boligerne er 
veldisponerede og overordnet set godt gearet til fremtiden og fremtidens lejere. 
 
Bebyggelsen er opført i 1982 og består af 40 rækkehuse i 1 plan, fordelt på 10 fire-
rumsboliger, 15 tre-rums boliger og 15 to-rumsboliger. 
 
Udgifterne ved gennemførelse af renoveringen er i henhold til Skema B anslået til i 
alt 15.084.392 kr., som fordeles med 11.520.000 kr. på støttede arbejder og med 
3.564.392 kr. på ustøttede arbejder. 
 
Det endelige budget vil først være helt fastlagt ved Skema B.
 
Der vil blive stillet krav om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. efter den såkaldte 
femtedelsregel. Dette indebærer, at kommunen skal bidrage med 200.000 kr. til 
kapitaltilførslen. 
 
Derudover skal der bidrages med et fællespuljetilskud på 800.000 kr. og fra 
boligforeningens trækningsret et tilskud på 270.000 kr. 
 
Landsbyggefonden vurderer, at det nuværende lejeniveau gennemsnitligt er ca. 
679 kr./m2/årligt (2014). På baggrund af dette vurderer Landsbyggefonden ikke, at 
huslejen på den af fonden støttede del skal forårsage en lejestigning, og via det 
anførte finansieringsforslag holdes den gennemsnitlige huslejeforhøjelse for de 
støttede 11.520.000 kr. på 0 kr. 
 
For så vidt angår de ustøttede (”private” arbejder, som ikke støttes af 
Landsbyggefonden),finansieres disse med afdelingens henlæggelser – 1.000.000 
kr., trækningsret 1.000.000 kr., og lån på 1.564.392 kr. 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11223
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Der forventes en samlet lejeforhøjelse for denne del af arbejderne på 
gennemsnitligt 10 kr./m2/årligt.
 
Der skal stilles kommunal garanti for det støttede lån (11.520.000 kr.) på 100 % 
(med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) og forventeligt også med 100 % for 
det ustøttede lån (1.564.392 kr.)
 
Samlet kommunal garantiforpligtelse for lånene udgør 13.084.392 kr. 
 
Boligorganisationen oplyser, at renoveringen omfatter:

 Sikring af tagværksstabilitet
 Fornyelse af tagdækning – enten i form af et helt nyt (tæt og velegnet) 

undertag med afledte ydelser. Det medfører forventeligt, at tagstenene 
genbruges. Alternativt etableres en helt ny tagdækning i form af et fast 
bræddeunderlag og en 2 lags tagpaplistetækning 

 I forbindelse med tagrenoveringen gennemføres en efterisolering af 
liftrummet svarende til det nugældende bygningsreglementsniveau mellem 
50 og 100 mm, afhængig af de eksisterende isoleringstykkelser. Dette vil 
indebære en mindre varmebesparelse

 Udskiftning af yderdøre, hvilket også bidrager til et mindre varmeforbrug
 Udbedring af revner i bagmure og skillevægge
 Etablering af nye badeværelser, omfattende ny gulvvarmeinstallation, nye 

gulvklinker, nye vægfliser og ny sanitet (medmindre dette er udskiftet for 
nylig)

 Udskiftning og/eller ommuring af/ved tegloverliggere
 Partiel omfugning
 Indboring af murværksbindere i nødvendigt omfang
 Andre mindre ydelser

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for 
indskud i Landsbyggefonden.
 
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.  

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives tilsagn om støtte til en 
helhedsplan for afdelingen som beskrevet i den foreløbige helhedsplan 
(Skema A)

2. godkende, at kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr. 
3. kommunen stiller garanti for realkreditlånene på 100 % for samlet 

13.084.392 kr. 
4. den foreløbige anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr./m2/årligt 
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godkendes. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

Bilag
Kort beskrivelse af helhedsplanen for Polarstjernevej (dok.nr.4746/15)
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4. Godkendelse af vedtægtsændringer for Thorshøj 
Kraftvarmeværk A.m.b.a. 

Sagsfremstilling
Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.har vedtaget visse ændringer i varmeværkets 
vedtægter.
 
I henhold til vedtægterne skal byrådet godkende vedtægtsændringer, så længe 
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, hvilket er tilfældet.
 
Ændringerne er fortrinsvis en opdatering af de hidtil gældende vedtægter, som er 
fra 1996. 
 
Det vurderes, at de foretagne ændringer ikke har nogen betydning for kommunens 
garantistillelse. 

Økonomiske konsekvenser
Ingen. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at byrådet godkender de nye vedtægter for 
Thorshøj Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Vedtægter Thorshøj Kraftvarmeværk - Vedtægter 2014.pdf (dok.nr.188774/14)
Vedtægter Thorshøj Kraftvarmeværk, gamle(marts 1996) (dok.nr.123994/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15356
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: BR
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5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 
Økonomiudvalgets budgetområde 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 
 
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 
 
Dermed frigives hele Økonomiudvalgets anlægsbudget, på nær 1.000.000 kr. fra 
Energibyens projektudviklingsmidler og 2.191.000 kr. som er renovering af tag på 
Frederikshavn Idrætshal. De 2 budgetbeløb indgår i finansieringen af 6.000.000 kr. 
puljen.
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 
 

Pulje vedr. Knivholt Hovedgård                                        765.000 kr.
Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag 5.823.000 kr.
Køb og salg -18.000.000 kr.
Energirenoveringer 4.094.000 kr.
Energibyen, projektudvikling 1.047.000 kr. 

IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet
Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål
Projektstøtte til tv-serien ”Nordskov”

517.000 kr.
988.000 kr.
400.000 kr.

Helhedsplan daginstitutionsområdet 14.487.000 kr.
Bygninger overgået til projektudvikling 831.000 kr.

Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter 427.000 kr.

Borgerportal og hjemmeside 842,000 kr.

Renovering Sæby Atletik Klub
Vedligehold skolebygninger – bygningsrelaterede udgifter

424.000 kr.
8.693.000 kr.

Planlagt bygningsvedligeholdelse, øvrige ejendomme 5.176.000 kr.
I alt 26.514.000 kr.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6059
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives således som ovenfor 
specificeret, i alt 26.514.000 kr. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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6. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalget 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 
Miljøudvalget budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Plan- 
og Miljøudvalget er 1.956.000 kr.
 
Profitcenter Projekt  
Teknik og Miljø Nedrivningspulje, opland 1.909,000 kr.
 Pulje digitalisering og velfærdsteknologi 

PMU
47.000 kr.

I alt  1.956.000 
kr.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at rådighedsbeløb på Plan- og Miljøudvalgets 
område frigives. I alt 1.956.000 kr. der finansieres af de afsatte anlægsbevillinger

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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7. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 
Udvalg 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Teknisk 
Udvalg er 42.031.000 kr.
 

Profitcenter Projekt  
Ejendomscenter Bådebroer 2.072.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 186.000 kr.
Miljø og Teknik

Kystbeskyttelse 1.788.000 kr.
Slidlag 6.480.000 kr.
Vejprojekter 8.002.000 kr.
Renovering af kørebaner 11.095.000 kr.
Koordinerende 
belægningsarbejder

6.715.000 kr.

Kystfodring 1.144.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 
2010-2027

1.472.000 kr.

Broer, tunneller og underløb 831.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo 
botaniske have

573.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 60.000 kr.

Park og Vej

Vejafvandingsbidrag 1.424.000 kr.
Direktørens 
område

Pulje digitalisering og 
velfærdsteknologi TU

189.000 kr.

Teknisk Udvalg i alt 42.031.000 kr.
 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget 
og byrådet, at godkende, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalg frigives. Beløbet på 
42.031.000 kr. finansieres af de afsatte anlægsbevillinger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales med bemærkning om, at bevillingen til slidlag kun frigives med 5.480.000 
kr., og bevillingen til kystfodring ikke frigives.
 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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8. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Socialudvalget

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 
Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 
Digitaliseringspuljen       2.247.000 kr.
Investering i Loftslifte        411.000 kr.
I alt                                 2.658.000 kr.
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb: 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor byrådet.

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24178
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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9. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.054.000 kr.
Sundhedshus Sæby                                               5.053.000 kr.
Digitaliseringspuljen                                                  390.000 kr.
I alt                                                                          6.497.000 kr.
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb: 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor byrådet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Det anbefales, at økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller rådighedsbeløbene til 
frigivelse.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24181
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU/ØU/BR
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10. Frigivelse af rådighedsbeløb på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet   1.216.000 kr. 
Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet 401.000 kr.
Digitalisering af skoleområdet 3.480.000 kr.
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag  1.801.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 522.000 kr.
Projekt Skagen – udvikling af specialiseret social indsats 1.022.000 kr.

I alt  8.442.000 kr.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at frigive rådighedsbeløbene på 8.442.000 kr. for 
2015.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
Indstillingen godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BK
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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11. Frigivelse af rådighedsbeløb på Kultur- og Fritidsudvalgets 
område 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 

387.000 kr.

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
kulturområdet

373.000 kr.

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.043.000 kr.

Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 3.966.000 kr.

I alt 5.769.000 kr.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at frigive rådighedsbeløbene på i alt 5.769.000 kr. for 
2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Anbefales.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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12. Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med 
tilbagebetaling af kapitalindskud

Sagsfremstilling
Med tilladelse fra Frederikshavn Byråd gennemførte Den selvejende 
ungdomsboliginstitution Teknisk Kollegium Hånbæk i 1997 en ombygning og 
modernisering af lejlighederne i bebyggelsen Hånbækvej 34 A, Frederikshavn, for i 
alt 30.700.000 kr.
 
Ombygningen og moderniseringen medførte, at Frederikshavn Byråd ydede 
kollegiet et rente- og afdragsfrit lån på 1.750.000 kr. over 15 år som kapitalindskud. 
Realkredit Danmark og Nykredit ydede tilsammen et tilsvarende lån af 
realkreditinstitutternes reservefondsmidler.
 
I samme forbindelse vedgik Frederikshavn Byråd at indestå for eventuelt fremtidigt 
underskud i kollegiets drift.  
 
Teknisk Kollegium Hånbæk er senere sammen med Koktvedkollegiet fusioneret til 
Frederikshavn Kollegium.
 
Som sikkerhed for kommunens lån blev der udstedt et pantebrev, hvoraf det 
fremgår: ”Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit i 15 år fra 1. januar - 1998. 
Såfremt ejendommens økonomi forbedres eller kan forbedres ved omprioritering 
eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en 
stigning i det almindelige lejeniveau, kan kreditor efter 1. januar 2013 med mindst 
½ års varsel bestemme, at lånet skal forrentes og afdrages efter kommunens 
nærmere bestemmelser.”
 
Af hensyn til kollegiets økonomi ansøges der om, at forlænge den rente- og 
afdragsfrie periode frem til 30. juni 2023.
 
Frederikshavn Kollegium har gennem mange år haft underskud på driften. 
Frederikshavn kommune har ikke villet dække de årlige driftsunderskud, men har 
ydet garanti i forbindelse med optagelse af driftskredit i pengeinstitut på 2.500.000 
kr. Kollegiet afvikler opsamlede driftsunderskud regnskabsmæssigt over 10 år. 
 
Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og 
effektiviseringer og har i 2014 frasolgt en boligblok. Kollegiets årsregnskab 
2013/2014 udviser et driftsoverskud på 873.487 kr. Kollegiet har i regnskabsåret 
nedbragt det opsamlede underskud fra 6.494.593 kr. til 4.545.787 kr.     
 
De 2 realkreditinstitutioner har tilkendegivet at ville godkende, at deres lån forbliver 
rente- og afdragsfrie indtil 30. juni 2023 såfremt vilkårene for kommunens lån 
forlænges tilsvarende.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1137
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet – af hensyn 
til kollegiets fortsatte positive udvikling – at tilbagebetaling af det af kommunen 
ydede rente- og afdragsfrie lån på 1.750.000 kr. udsættes indtil juni 2023. 
 
Det er en forudsætning, at de 2 realkreditinstitutter også udsætter tilbagebetaling af 
de lån af samme størrelse, som de har ydet Frederikshavn Kollegium.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

Bilag
Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med tilbagebetaling af 
kapitalindskud (dok.nr.5301/15)
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13. Indkaldelse af stedfortræder for medlem af Frederikshavn 
Byråd 

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen fra SF har meddelt, at hun på grund af barsel vil være 
forhindret i at varetage sit hverv som medlem af Frederikshavn Byråd fra den 24. 
februar 2015. Orlovsperioden forventes at vare 9 måneder.
 
På den baggrund skal borgmesteren indkalde stedfortræderen. Byrådet skal træffe 
beslutning om, hvorvidt betingelser for stedfortræderens indtræden er til stede. 1. 
stedfortræder på SF’s liste er Søren Visti Jensen.
 
SF’s gruppe har meddelt, at Søren Visti Jensen indtræder i Christina Lykke 
Eriksens pladser i Børne- og Ungdomsudvalget, Bevillingsnævn, Den selvejende 
institution Frederikshavn Produktionsskole, forudsat at byrådet godkender, at 
betingelser for stedfortræderens indtræden er til stede. 

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at det

1. godkendes, at betingelserne for stedfortræderens indtræden i byrådet er 
opfyldt

2. tages til efterretning, at Søren Visti Jensen indtræder i Børne- og 
Ungdomsudvalget, Bevillingsnævnet og bestyrelsen for Den selvejende 
institution Frederikshavn Produktionsskole

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Christina Lykke Eriksen forlod mødet som inhabil.
 
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24238
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: BR
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14. Salg af Skansegade 10, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Ejendommen Skansegade 10, tidligere Minibo, har gennem ejendomsmægler 
været udbudt til salg. 
 
Først var den udbudt i udbudsrunde til 900.000 kr. uden, at der indkom købstilbud; 
derefter har den været løbende til salg til samme pris. 
 
Der er nu underskrevet købsaftale med forbehold for byrådets godkendelse. Køber 
er Per Olsen & Søn ApS, Perregårdsvej 7, Frederikshavn. 

Økonomiske konsekvenser
Ved salg til højstbydende giver dette følgende økonomi:
 
Købesum 900.000 kr.

Mæglersalær, annoncering m.m., overslag 57.000 kr.
Likviditetsoverskud 843.000 kr.

 
Sparet drift pr. år fra 2015
Forsikringer og skatter                                        3.000 kr.
Forbrug og renovation                                       15.000 kr.
Mindreudgift pr. år                                            18.000 kr.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at det 
anbefales over for byrådet, at 

1. Ejendommen sælges til Per Olsen for 900.000 kr. 
2. der frigives et rådighedsbeløb på netto 843.000 kr. 
3. overskuddet på 843.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af 

ejendomme i 2015
4. der gives tillægsbevilling -18.000 kr. i 2015 samt samme beløb i 

overslagsårene. Tillægges likvide midler 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.
 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Lars Møller, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5537
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Luftfoto (dok.nr.219071/14)
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Lisbeth Erlandsen

  

    

Jens Ole Jensen

  

    

Mette Hardam

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Lars Oldager

  

    

Ida Skov

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Karl Falden

  

    

John Karlsson

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Birgit S. Hansen

  

    

Anders Broholm

  

    

Helle Madsen

  

    

Pia Karlsen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Christina Lykke Eriksen

  

    

Brian Kjær

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Anders Brandt Sørensen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Mogens Brag

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Flemming Rasmussen

  

    

Peter E. Nielsen

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Jens Hedegaard Kristensen

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  



Bilag: 1.1. Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01,
Hotelferielejligheder ved Aalbæk

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 211698/14



 

 

 

 

Indsigelsesnotat  

 

 
Forslag til: lokalplan SKA.F.11.09.01 og 

tillæg 09.54 til kommuneplanen 

 

Hotelferielejligheder ved Aalbæk 
  

 

 

 

  

 

 

 

Dato: 8.12.2014 

Sag. nr. 12/8291/dok. nr. 120397-13/fira 

  



Lokalplan SKA.F.11.09.01/tillæg 09.54 til kommuneplanen 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Teknik- & Miljøcentrets 

bemærkninger 
1. a Vejdirektoratet (VD)  
Oplyser, at VD ikke finder anledning til at gøre 
indsigelse imod planforslagene efter planlovens 
§ 29, stk. 3. Det forudsættes dog:  
 
• at vejadgangsforholdene, før realiseringen af 

lokalplanen, kan endeligt godkendes af VD 
efter lov om offentlige veje, jævnfør § 70, stk. 
3 og  

• at ombygningen af statsvejen Jerupvej, ud for 
ejendommen, vil blive udført efter et 
detailprojekt, der er godkendt af VD og uden 
udgift for staten af nogen som helst art, 
herunder til projektering, arealerhvervelse, 
anlæg og tilsyn med anlægsarbejdet 

 
VD oplyser uddybende, at etableringen af Farm 
Fun har givet anledning til trafikale problemer 
på Jerupvej. Som følge heraf lægger VD vægt 
på, at adgangsforholdene fra Jerupvej forbedres 
inden lokalplanen realiseres. VD har tidligere 
tilkendegivet, at det må påregnes, at både 
nuværende Farm Fun og det område 
lokalplanforslaget omfatter, skal 
adgangsbetjenes fra Jerupvej ad én og samme 
vejadgang og at der skal etableres en 
venstresvingsbane eller en passagelomme på 
Jerupvej ved denne fælles adgang.  
Som supplement til en venstresvingsbane, for 
nord-fra kommende trafikanter, oplyser VD, at 
en højresvingsbane, for syd-fra kommende 
trafikanter, også kan være en mulighed.  
 
1. b  
Det fremgår af lokalplanforslagets bestemmelse 
13, at Frederikshavn Kommune vil søge servitut 
om forbud mod beplantning nærmere end 25 m 
fra Jerupvej ophævet. Servitutten har ”Hjørring 
Amts Vejvæsen” som påtaleberettiget. 
Forbuddet var i sin tid etableret for at undgå 
sneansamling til ulempe for færdslen på 
Jerupvej. Af hensyn til trafiksikkerheden er VD, 
der har overtaget påtaleretten, nu mere 
interesseret i at få etableret en slørende tæt 
beplantning langs Jerupvej, hvilket også er 
sikret med lokalplanforslagets bestemmelse 7.6.  
På den baggrund er VD indstillet på at aflyse 
servitutten og har allerede iværksat en 
aflysning. 

Ad. 1.a 
Center for Teknik & Miljø har forud for 
udarbejdelse af lokalplanforslaget bl.a. været i 
dialog med VD. Det fremgår således allerede af 
lokalplanforslagets afsnit 8 ”Vej, stier og 
parkering” bestemmelse 8.1, at vejadgang til 
lokalplanområdet skal ske fra hovedlandevej 
438 ( Jerupvej ) via eksisterende  vej i km 18.375  
til Farm Fun. 
Det fremgår at forslagets Redegørelsesdel, at 
der, af hensyn til trafiksikkerheden og 
fremkommeligheden på Jerupvej, etableres en 
venstre-svingsbane eller en passagelomme efter 
Vejdirektoratets vilkår, for at godkende 
udstykningen. 
 
Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 14 
”Tilladelse fra andre myndigheder” bl.a. at  
uanset foranstående bestemmelser må der ikke 
foretages ændringer af eksisterende lovlige 
forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra 
Vejdirektoratet, vedrørende adgang fra 
Jerupvej. 
Det er således Centret opfattelse at det allerede 
er sikret, at vejadgangen til feriehotellejlig-
hederne etableres under hensyntagen til 
trafiksikkerheden på hovedlandevejen og i 
dialog med VD. 
Der kan ikke i en lokalplan træffes bestemmelse 
om hvem der skal betale for opførelse af en 
bygning eller et anlæg. VD har allerede skriftligt, 
overfor ejeren af Farm Fun, stillet det som et 
vilkår at ombygningen af statsvejen Jerupvej, ud 
for ejendommen, vil blive udført efter et 
detailprojekt, der er godkendt af VD og uden 
udgift for staten af nogen som helst art, 
herunder til projektering, arealerhvervelse, 
anlæg og tilsyn med anlægsarbejdet. 
  
Ad. 1.b 
Tages til efterretning 
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1. c  
VD har vanskeligt ved, på baggrund af 
lokalplanforslaget, at vurdere, om skiltningen i 
lokalplanområdet vil komme i strid med: 
• forbuddet imod friluftsreklamer i det åbne 

land, efter naturbeskyttelseslovens § 21  
•  vejbyggelinjebestemmelser nærmere 20 m af 

Jerupvejs midte, tinglyste efter lov offentlige 
veje § 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget efter 
planlovens § 29, stk. 1 og imod forslag til 
kommuneplantillæg nr. 09.54  efter planlovens 
§ 29, stk. 3.  
Gør opmærksom på, at planforslagene ikke kan 
vedtages endeligt før der er opnået enighed om 
de nødvendige ændringer og Naturstyrelsen 
skriftligt har frafaldet indsigelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1.c 
Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 6 om 
bebyggelsens udseende at: 
  
”6.10 Orienteringsskilte 
Ud over firma- og logoskilte må der inden for 
området kun opstilles fælles oplysnings- og 
henvisningsskilte. Skilte skal udformes med 
henblik på at orientere og må ikke virke 
dominerende. Skiltene skal med vejmyndig-
hedens tilladelse placeres i vejens rabatareal 
eller på bygningernes murværk”. 
 
Bestemmelsen retter sig overvejende mod 
regulering af skilte indenfor området. 
 
Det er alene af Redegørelsesdelen, at det 
fremgår, at opsætning af skilte inden for en 
vejbyggelinje kræver godkendelse af VD. Der 
kan indarbejdes bestemmelse i lokalplanen, der 
præciserer, at opsætning af skilte, der 
henvender sig til trafikanterne på 
hovedlandevejen, skal ske efter ansøgning og 
godkendelse af VD. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At der tilføjes bestemmelse 7.12 med 
følgende ordlyd: 
Opsætning af skilte der henvender sig til 
trafikanterne på hovedlandevejen skal ske 
efter ansøgning og godkendelse af 
Vejdirektoratet. 
 

 
Ad. 2 
Center for Teknik og Miljø har inviteret 
Naturstyrelsen (Nst.) til landsdelen og der har 
været afholdt flere møder med besigtigelse af  
bl.a. området omfattet af lokalplanforslaget.  
 
Naturstyrelsen har nu skriftligt meddelt at de 
frafalder indsigelsen. Det forudsætter, at 
lokalplanens redegørelsesdel - afsnittene om 
”Eksisterende forhold” og ”Lokalplanens 
sammenhæng med anden planlægning” 
suppleres med oplysninger der tydeliggør, at 
lokalplanen tilgodeser de statslige interesser 
samt at lokalplanens bestemmelse 4. 1 ændres 
(se under 2e). 
 
I dialogen med Nst. er de følgende 
bemærkninger bl.a. fremført overfor Styrelsen: 
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2a 
Efter planloven skal eksempelvis ferie- og 
fritidsanlæg i kystnærhedszonen baseres på 
reelle behov og realistiske forventninger 
til udviklingen i den regionale og lokale 
turisme.  Efter Naturstyrelsens opfattelse 
indeholder redegørelserne til planforslagene 
ikke kommunalbestyrelsens vurdering af 
behovet for yderligere 70 nye fritliggende 
hotelferielejligheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b 
Efter planloven må ferie- og fritidsanlæg i 
kystnærhedszonen ikke placeres som 
enkeltanlæg, der opsplitter ubebyggede 
kyststrækninger. Indtil det lokalplanlagte 
sommerhusområde syd for lokalplanområdet er 
fuldt udbygget vil de 70 hotelferielejligheder 
fremstå som enkeltanlæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ad. 2a 
Det fremgå af lokalplanforslagets Redegørelse s. 
12 -13 at det er byrådets Turismeredegørelse fra 
2011, der danner baggrund for planforslagene.  
Flere undersøgelser peger på, at de eksisterende 
hotel- og feriefaciliteter er af ”ældre dato” og at 
turisterne oplever eksisterende overnatnings-
faciliteter som ”nedslidte”. Der er et stort behov 
for en fornyelse og modernisering af turisme-
produkterne, herunder hotel- og ferieover-
natningsfaciliteterne, i Nordjylland. 
Byrådet ønsker med planforslagene at medvirke 
til, at der kan finde en fornyelse sted af hotel- og 
ferieovernatningsfaciliteterne. 
Behov for udbygning og fornyelse af over-
natningsfaciliteterne i Ålbækområdet er ikke 
konkretiseret. 
Mange nordmænd, særligt fra den sydlige del af 
landet, ønsker at erhverve fast ejendom, f.eks. 
som sommerbolig, i Nordjylland. Det er 
vurderingen, at ca. 100.000 nordmænd har den 
nødvendige tilknytning til Danmark, og derved 
opfylder de formelle regler, for at erhverve fast 
ejendom i Danmark.  
 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 
 

 
 
Ad. 2b 
Center for Teknik & Miljø er ikke af den 
opfattelse, at hotelferielejlighedernes placering 
er i strid med planloven.  
Det er ikke Centret opfattelse at projektet 
opsplitter en ubebygget kyststrækning. Centret 
ser nærmere projektet som en ”udfyldning” af et 
ubebygget ”hul” på kyststrækningen. 
 
Vurderingen bygges på følgende, der refererer 
til kortbilaget bagest i notatet – s. 15: 
Der er 500m - 750m fra lokalplanområdet til 
Ålbæk bys nuværende afgrænsning imod syd. 
Den overvejende del af arealet imellem den 
nuværende afgrænsning af Ålbæk og 
lokalplanområdet er omfattet af 
kommuneplanen. Arealet er udlagt til og 
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anvendes til hhv. Rekreativt område 
(Campingplads) Sommerhusområde og 
Rekreativt område (Mini sommerland). Det er 
alene et areal på ca. 125 m imellem den nordlige 
afgrænsning af eksisterede Mini sommerland og 
de arealer der er omfattet af kommuneplanen 
(Sommerhusområdet), der er ”uplanlagt” - det 
vil sige ikke omfattet af Kommuneplanen. 
 
Det område der er omfattet af planforslagene 
udgør en del af det område der i kommune-
planen er udlagt til Rekreativt formål Mini 
sommerland. Området er i dag omfattet af 
Lokalplan 177-L.   Feriehotellejlighederne 
integreres i og skal drives sammen med Mini 
sommerlandet.  
Umiddelbart syd for området omfattet af 
planforslagene ligger et sommerhusområde. Det 
er rigtigt, at sommerhusområdet endnu ikke er 
fuldt udbygget og at hotelferielejlighederne 
derfor ikke fra dag ét vil komme til at ligge 
”skulder ved skulder” med et Mini sommerland 
og et sommerhusområde. Centret kender ikke til 
sommerhusområder der er udbygget over så 
kort en periode at de i en årrække ikke er 
fremstået i landskabet som enten beliggende 
alene eller på ”bar mark”. Der foregår løbende 
udbygning af sommerhusområdet. Det er i 
sagens natur usikkert hvornår 
sommerhusområdet er fuldt udbygget. 
 
Feriehotellejlighederne henvender sig til ét 
kundesegment, sommerhusbebyggelse 
henvender sig til et andet. 
 
Hverken sommerhusområdet eller 
feriehotellejlighederne vil dog fremstå i 
landskabet som enkeltanlæg. Både 
sommerhusområdet syd for lokalplanområdet 
og Minisommerlandet Farm Fun er omgivet af 
beplantning og er derfor ikke synlige set fra 
hovedlandevej 438. På grund af 
terrænforholdene – kystklitter mv. er 
områderne heller ikke synlige set fra kysten.   
 
Projektet ”opsplitter” heller ikke kystlandskabet, 
i betydningen at det afskærer offentligheden 
adgangen til Kattegatkysten. Ved etablering af 
stiforbindelser øst-vest i lokalplanområdet 
sikres offentligheden fortsat adgang til 
Kattegatkysten/stranden. 
 
Hotelferielejlighederne opføres som en lav 
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2c 
Det er statslige krav, at nye ferie- og 
fritidsanlæg skal placeres i tilknytning 
til eksisterende byer eller større ferie- 
og fritidsanlæg.  
Nye byzonefunktioner i kystnærhedszonen skal 
placeres i tilknytning til eksisterende byzone og 
drejes ind i landet. Naturstyrelsen ser ikke at 
disse krav er tilgodeset i planerne for de 7o 
hotelferielejligheder.  
 
 
 
 
 
 
 

bebyggelse, der ”holdes ved jorden”. En 
overvejende del af det byggeri lokalplanforslaget 
skal skabe mulighed for må maksimalt gives en 
højde på 6 m. De udvendige bygningsdele 
udføres i materialer og gives farver der passer 
naturligt ind i kystlandskabet. 
Hotelferielejlighedernes ubebyggede arealer 
bearbejdes landskabeligt.  Opholdsarealer 
udlægges som naturarealer og interne veje 
udlægges i grus, hvilket yderlige vil få projektet 
til at falde naturligt ind i landskabet. Mod 
hovedlandevejen etableres en tæt beplantning af 
egnstypiske træer og buske. 
 
Centret er derfor ikke enig i at lokalplanområdet 
– hverken visuelt eller funktionelt – vil fremstå 
som et enkeltanlæg, der opsplitter en ubebygget 
kyststrækning.  
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
At der som indledning til Redegørelsens 
afsnit Eksisterende forhold s. 9 tilføjes: 
 
Aalbæk by er en lokalby med et 
indbyggertal på små 2.000 indbyggere. 
Byen har flere dagligvarebutikker, relativt 
stort udvalg af udvalgsvarebutikker, 
restaurationer, kro og servicevirksomheder. 
Havnen er netop udvidet med flere 
bådpladser, og der er udlagt flere arealer til 
byudvikling. 
 

 
 
Ad. 2c 
 
Lokalbyen Ålbæk er en eksisterende by i byzone.  
Der er udlagt nye byudviklingsområder i Ålbæk. 
Der er 1500m fra lokalplanområdet til Ålbæks 
centrum med dagligvarebutikker og 
udvalgsvarebutikker. Som nævnt under Ad.2 b 
er der 500m fra lokalplanområdet til Ålbæk bys 
nuværende afgrænsning (byzone) imod syd.  
Hovedlandevej 438 (Frederikshavn – Skagen) 
Jerupvej, der afgrænser lokalplanområdet mod 
vest, forbinder området med Ålbæk by. Jerupvej 
er udstyret med cykelsti i begge vejsider.  
Det eksisterende mini-sommerland Farm Fun, 
der ligger umiddelbart syd for Ålbæk by, 
betragtes som et ferie- og fritidsanlæg – ikke et 
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stort af slagsen, men et ferie- og fritidsanlæg, 
der er velbesøgt i sommerhalvåret. 
Lokalplanområdet ligger lige syd for og i 
umiddelbar forlængelse af eksisterende Mini 
sommerland Farm Fun. De hotelferielejligheder 
lokalplanforslaget skal skabe mulighed for skal 
drives sammen med Mini sommerlandet. 
Centret er således af den opfattelse, at 
placeringen af det nye ferie- og fritidsanlæg - 
hotelferielejlighederne er i overensstemmelse 
med planloven.  
 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og 
skal forblive i landzone. Lokalplanforslaget skal 
således ikke skabe mulighed for etablering af en 
ny byzonefunktion. Centret er ikke af den 
opfattelse, at det nye ferie- og fritidsanlæg – 
hotelferielejlighederne – skal betragtes som en 
byzonefunktion.  
  
Hotelferielejlighedsprojektet kan ikke ”drejes 
ind i landet”. Jerupvej og jernbanelinjen 
Frederikshavn – Skagen udgør en væsentlige og 
uoverstigelige barrierer for det. 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
At der til Redegørelsens afsnit Lokalplanens 
sammenhæng med anden planlægning – 
underafsnittet Kystnærhedszonen s. 16 – 
som næstsidste afsnit - tilføjes: 
 
Den planlagte kystnære placering af 
hotelferielejlighederne er desuden valgt ud 
fra den korte afstand til eksisterende 
velfungerende by Aalbæk, nærheden til 
eksisterende minisommerland Farm Fun 
(som hotelferielejlighederne skal drives 
sammen med) og at Aalbæk by, Farm Fun 
minisommerland og hotelferielejligheder er 
hinandens forudsætninger.  
Den kystnære placering er en attraktion i 
sig selv og vil medvirke til, at stedet kan 
blive velfungerende med kort afstand - og let 
adgang til Kattegats kyst og familievenlige 
badestrand. 
Desuden kan projektet ikke placeres vest for 
hovedvejen/jernbane idet både 
Skagensbanen og hovedvej 438 udgør en 
barriere for hotelgæsternes sikkerhed og 
adgang til kysten. 
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2d 
Der kan kun planlægges for nye arealer til 
byzone eller arealer i landzone såfremt der er 
en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær 
beliggenhed. 
 
Naturstyrelsen vurderer, at redegørelsen for 
planlægning af de 70 hotelferielejligheder ikke i 
tilstrækkelig grad dokumenterer behovet for 
den påtænkte lokalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ad. 2d 
Som tidligere anført under Ad. 2 a er det 
byrådets Turismeredegørelse der danner 
baggrunden for planforslagene. I 
Turismeredegørelse er der bl.a. fastlagt 
landskabelige og arkitektoniske principper for 
lokalisering samt principper for lokalisering af 
overnatningsanlæg. Det er Centrets opfattelse, 
at planforslagene er en opfølgning på et solidt 
og opdateret beslutningsgrundlag.  
 
Ved at udvikle området syd for Ålbæk lettes 
overnatningspresset på Skagen i 
sommermånederne, overnatningsfaciliteterne 
fornys og mulighederne for helårsturisme 
styrkes.  
Den særlige planlægningsmæssige og 
funktionelle begrundelse for at etablere 
hotelferielejlighederne umiddelbart syd for 
eksisterende det minisommerland er, at: 
• hotelferielejlighederne skal drives sammen 

med minisommerlandet 
• projekt vil medvirke til at skabe et større 

sammenhængende ferie- og fritidsområde 
syd for Ålbæk  

• projektet vil støtte op om Ålbæk by og byens 
handels- og servicefunktioner.   

 
Ålbæk by, det eksisterende Minisommerland 
Farm Fun og de hotelferielejligheder, 
planforslagene skal skabe mulighed for, er 
hinandens forudsætninger. 
 
Lokalplanens redegørelse kan suppleres med 
den særlige planlægningsmæssige og 
funktionelle begrundelse for behovet for den 
kystnære placering/ den påtænkte lokalitet. 
 
Redegørelsen kan - jfr. tidligere – 
præciseres/suppleres med oplysninger om: 
• Den korte afstand til eksisterende by Ålbæk 
• Nærheden til eksisterende Minisommerland 

Farm Fun som hotelferielejlighederne skal 
drives sammen  

• At Ålbæk by, Mini sommerland og 
hotelferielejligheder er hinandens 
forudsætninger. 

• Den kystnære placering er en attraktion i sig 
selv 

• Den korte afstand og lette adgang til 
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2e 
Naturstyrelsen vurderer, at lokalplanforslagets 
bestemmelse 4.1 er i strid med planlovens § 5a, 
stk. 1. nr. 3 hvor det bestemmes, at der ikke 
må udlægges nye sommerhusområder i 
kystnærhedszonen.  
Forslagets bestemmelse 4.1 skaber mulighed for 
at de enkelte hotelferielejligheder kan 
udstykkes individuelt med grundstørrelser 
svarende til sokkel, terrasse og lignende. 
Samtidig fraviges bygningsreglementets 
bestemmelser om bebyggelsesprocent, 
grundstørrelse, højde/afstand til skel, 
tagudhæng og vinduer i skel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattegats kyst og familievenlige badestrand 
 
Redegørelsen kan suppleres med oplysninger 
om: 

 
• At projektet ikke kan placeres vest for 

hovedveje/jernbane idet både 
Skagensbanen og hovedvejen 438 udgør 
barrierer for hotelgæsternes adgang til 
kysten.  

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
Se indstilling under Ad. 2c 
 

 
 
Ad. 2e 
Der er ikke tale om et nyt sommerhusområde, 
men et hotel - drevet efter planlovens 
bestemmelser om hoteldrift.  Hotellet udformes 
som individuelle hotelferielejligheder med egen 
indgang, hvortil der etableres reception og 
restauration. Hotelferielejlighederne er 
beliggende indenfor lokalplanens delområde 1 
jfr. planens kortbilag B. Reception og 
restauration er beliggende indenfor delområde 
2. 
 
Bebyggelsen vil ikke fremstå som 
sommerhusbebyggelse. Den bebyggelsesplan 
der knytter sig til lokalplanforslaget sikrer en 
væsentlig tættere bebyggelse end et 
sommerhusområde, men med et attraktivt 
åbent areal imellem bebyggelsen og kysten.  
 
Center for Teknik og Miljø har foreslået ejeren 
af Farm Fun i samråd med rådgiver formulerer 
lokalplanens bestemmelse 4.1 således, at den 
tilgodeser de statslige interesser. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
At der i Redegørelsesdelen under afsnittet 
Lokalplanens formål og indhold s. 12 tilføjes 
flg. som næstsidste afsnit: 
 
Der er tale om et hotel, der er drevet efter 
hotel- og restaurationslovgivningen 
bestemmelser, hvilket vil sige en selvstændig 
virksomhed, der modtager overnattende 
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3. Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) Fr.havn/Læsø 
 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget idet de 
er af den opfattelse, at det er: 
• til skade for de landskabelige herligheds-

værdier, som kommunen gerne vil profilere 
sig på   

• i strid med gældende regler og praksis for 
fysisk planlægning i det åbne land. 

 
Spørger:  
• Hvad vi skal med endnu et 

kæmpeferiecenter?  
• Er der nogen, der synes det går for godt med 

Hotel Skagen Strand i Hulsig?  
• Hvorfor tro på at ejeren af Farm Fun vil være 

bundet op på hotelpligten?  
 
Mener det snare er reglen end undtagelsen, at 
hotelejer får hotelpligten ophævet. Med 

gæster med mulighed for servering. Hotellet 
udformes med individuelle 
hotelferielejligheder beliggende så tæt 
sammen, at hotellet opfylder reglerne for 
samlet beliggenhed. Med det formål at sikre, 
at området ikke vil kunne betragtes som en 
slags sommerhusområde, indeholder 
lokalplanen bestemmelser om, at området 
ikke kan udstykkes i individuelle 
grundstykker eller som sokkelgrunde. 
Lokalplanområdet kan således højst 
udstykkes i 2  ejendomme, der henholdsvis 
indeholder: 
• Ferielejlighederne i delområde 1 med 

fællesfaciliteter som reception og 
morgenmadsrestaurant i delområde 2. 

• Den resterende del af delområde 2, der 
omfatter eksisterende bolig samt turisme 
og fritidsformål, herunder aktivitetshal 

 
At bestemmelse 4.1 ændres til: 
 
Området kan udstykkes i op til 2 
ejendomme, der henholdsvis indeholder: 
• Ferielejlighederne i delområde 1 med 

fællesfaciliteter som reception og 
morgenmadsrestaurant i delområde 2. 

• Den resterende del af delområde 2, der 
omfatter eksisterende bolig samt turisme 
og fritidsformål, herunder aktivitetshal 

 
 
Ad. 3 
 
Det er Nordjyllands Amt der har kortlagt og 
vurderet de landskabelige kvaliteter i 
Nordjylland. Det område lokalplanforslaget 
omfatter, udgør ikke en del af det Nordjyllands 
Amt i Regionplan 2005 har karakteriseret som 
Særligt værdifulde landskaber. De særligt 
værdifulde landskaber fremgår af 
Kommuneplanens kortbilag og er vist på 
kortbilag bagest i Indsigelsesnotatet – s. 15. 
  
Det er Center for Teknik & Miljøs vurdering at 
lokalplanens bestemmelser sikrer, at opførelse 
af de 70 feriehotellejligheder sker under 
hensyntagen til områdets landskabelige værdier. 
Bestemmelser om byggeriet ydre udtryk og 
anlæg af de ubebyggede arealer er fastlagt bl.a. 
under hensyntagen til eksisterende landskab og 
natur. Byggeriet ”holdes ved jorden” og vil ikke 
være synligt set fra stranden, hvilket er søgt 
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planforslagets indbyggede mulighed for 
udstykning af de enkelte huse ligger en 
udstykning ” lige til højrebenet”. 
 
Mener at projektet hurtigst muligt bør skrottes.  
 
Udtrykker, at turisme er en vigtig del af 
Frederikshavn Kommune erhvervsgrundlag og 
derfor skal plejes og udvikles på en fornuftig 
måde. Men med den aggressive form for 
planlægning i Skagensområdet er Kommunen i 
fuld gang med at afmontere det værn mod 
turismemæssigt kaos, som bl.a. reglerne 
omkring kystnærhedszonen er en vigtig del af.  
 
Er af den opfattelse, at hvis Kommunens 
nuværende planlægning fortsættes, vil vi om 
nogle årtier kunne se tilbage og sige: ”Det var 
der, det tog fart”, mens vi kigger ud over et 
landskab, som er blevet totalt underlagt 
markedsmekanismerne inden for 
turismeerhvervene. Spørger på den baggrund: 
”Hvem ønsker det?” 
Vedlægger DN´s brev af 24. juli 2013 til 
Naturstyrelsen hvor de beder Styrelsen gå aktivt 
ind i sagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

illustreret med visualiseringen i 
Redegørelsesdelen s. 15 samt Landskabssnit set 
fra syd bilag D s. 37 og Visualisering 1 og 2 i 
Bilag E s. 39. 
Byggeriet vil heller ikke blive synligt fra 
hovedlandevej 438.  
 
Frederikshavn Kommune har foretaget en 
Miljøscreening af lokalplanforslaget iht. Lov om 
Miljøvurdering af Planer og Programmer og 
vurderet, at forslaget ikke er omfattet af lovens 
krav om, at der skal foretages en 
miljøvurdering. Dette begrundes med, at 
resultatet af screeningen, der bl.a. omfatter 
forslagets indflydelse på landskabet, ikke giver 
anledning til at antage, at det projekt der ligger 
til grund for forslaget vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt. Screeningen var indsat som bilag 
bagest i lokalplanforslaget og var offentliggjort 
sammen med forslaget. 
Centret er således ikke enig i at projektet vil 
påvirke natur og landskab negativt. 
 
Det er ikke Centrets opfattelse at planforslagene 
er i strid med ”gældende regler og praksis” for 
fysisk planlægning i det åbne land. Al byggeri og 
anlæg i det åbne land, herunder bygninger og 
anlæg hvis anvendelse knytter sig til 
jordbrugserhvervene, er indgreb i naturen. Som 
anført ovenfor er det samlede projekt 
arkitektonisk og landskabeligt bearbejdet med 
det sigte at indpasse det i det eksisterende 
landskab. 
 
Det er ikke Centrets vurdering at et feriecenter 
med 70 hotelferielejligheder kan betegnes som 
et ”kæmpe” feriecenter.  
Èt af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor 
er Turisme. Det fremgår af lokalplanforslagets 
Redegørelse at det projekt, planforslagene skal 
skabe mulighed for, er en opfølgning af byrådets 
Turismeredegørelse fra 2011. Af den fremgår, at 
naturrelateret turisme er højt prioriteret.  
Som tidligere anført er der behov for udvikling 
og fornyelse af det nordjyske turismeprodukt. I 
den forbindelse oplyses det bl.a. at turisterne 
oplever nogle af de eksisterende turistfaciliteter 
og overnatningsmuligheder som nedslidte. Som 
anført under Ad. 2 ønsker byrådet med 
planforslagene at medvirke til at der kan finde 
en fornyelse sted af hotel- og ferieovernatnings-
faciliteterne. 
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4. ejer af ejendommen Tranebærvej 10 
9982 Aalbæk 
 
Giver indledningsvis udtryk for at det er 
visionært af Frederikshavn Kommune både at 
understøtte et helårs hotelprojekt, som med 
sikkerhed vil skaffe turisme til Ålbæk, og sikre 
helårsturisme, der vil skaffe et pænt antal nye 
lokale arbejdspladser. 
 
Er imidlertid af den opfattelse, at det står 
lysende klart, at der ikke er tale om et 
hotelprojekt, men at ansøger kun bruger 
lovgivningen om Hotelferielejligheder/ 
Sommerhuslovens regler om hoteldrift til at 
opføre sommerhuse, for senere at udstykke og 
frasælge hotelferielejligheder. 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget, idet: 
• forslaget åbner mulighed for at den enkelte 

hotelferielejlighed kan udstykkes  
• hotelferielejlighederne tillades udlejet mere 

end 5 nætter ad gangen 
• det forudsætter dispensation fra 

Kystnærhedszonen, Skov- og 
Strandbeskyttelseslinjerne 

 
• det vil påføre en miljøbelastning af området 
• det skaber mulighed for for høj udnyttelse af 

området 
• det ikke er belyst hvordan det vil påvirke 

Farm Funs dyrehold 
• der er ikke behov for flere sommerhuse i 

området 
• ansøger allerede er falleret 
• parkeringsforholdene er utilstrækkelige 
• oversigts- og tilkørselsforhold fra 

hovedlandevejen er yderst problematisk 
• det er urimeligt at pålægge kommunens 

skatteborgere udgift til kloakering samt 
omlægning af ledningsføring 

Er af den opfattelse, at hvis lokalplanen skal 
vedtages skal det sikres: 
• at der bliver tale om helårs hoteldrift - 

Ad. 3 (fortsat) 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 

 
 
Ad. 4 
Som anført under Ad.2 og Ad.3 er ét af målene 
med byrådets Turismeredegørelse, at øge 
mulighederne for helårsturisme i Nordjylland. 
Det vil styrke landsdelen og øge mulighederne 
for at opretholde den nuværende butiksstruktur.  
 
Som anført under Ad. 2 b er der ikke tale om et 
nyt sommerhusområde. Lokalplanens 
bebyggelsesplan sikrer en væsentlig tættere 
bebyggelse end i et sommerhusområde. 
 
Fsva. mulighederne for udstykning se Ad. 2 e. 
 
Det fremgår af lokalplanforslagets redegørelse s. 
16 i tekst og på kortbilag, at: 
• projektet respekterer 

Strandbeskyttelseslinjen 
• det alene er Skovbeskyttelseslinjen, der 

”kastes” af skoven vest for hovedlandevejen, 
Naturstyrelsen enten skal ansøges om 
tilladelse til at ophæve - eller Frederikshavn 
Kommune selv skal meddeler dispensation 
fra.  

 
Dette fremgår også af lokalplanforslagets 
redegørelse - afsnit Tilladelse fra andre 
myndigheder s. 20 - at Naturstyrelsen skal 
meddele tilladelse til ophævelse af 
Skovbyggelinjen. 
 
Det fremgår af lokalplanforslagets bestemmelse 
14. 1 at Naturstyrelsen skal give tilladelse til 
ophævelse af Skovbyggelinjen. 
Idet planforslagene respekterer 
Strandbeskyttelseslinjen, forudsættes der ikke 
tilladelse til ophævelse af Strandbeskyttelses-
linjen. 
 
Som tidligere anført, er konklusionen af den 
Miljøscreening, der er gennemført af det projekt 
lokalplanforslaget skal skabe mulighed for, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet herunder 
dyrene på Minisommerlandet Farm Fun - 
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herunder restaurant med publikumsadgang  
• at der ikke kan ske udstykning af 

hotelferielejligheder 
• at belastningen af området nedbringes ved 

at reducere projektet fra 70 enheder med 
700-800 gæster til 25-30 enheder med 250-
300 gæster  

• at miljøbelastningen på området bliver 
acceptabel 

• at færdselssikkerheden fra/til A10 sikres 
med anlæg af en rundkørsel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Bestyrelsen for Grundejerforeningen 
matr. nr. 33 c Sørig, Raabjerg sogn 
Gør indsigelse imod projektet, idet de finder, at:  
• den voldsomme udnyttelse af et lille område 

vil påvirke natur og landskab negativt 
• det vil være til stor skade for den følsomme 

og bevaringsværdige natur - herunder 
landskabet omkring Knasborg Å og det 
grønklitbælte, der strækker sig fra Jerup 
strand og nordpå til Ålbæk.  

 
Har meget svært ved at se, at projektet ligger i 
en by og vil kunne anvendes til andre formål, 
hvis det skulle blive urentabelt. Mener derfor 
projektet er i strid med kommuneplanens 
retningslinje 4.2.5 hvoraf det fremgår, at: 
 
”Byrådets ønske om at knytte arealer til 
eventuelle nye regionalt betydende 

væsentligt.  
Lokalplanforslaget skal ikke skabe mulighed for 
et nyt sommerhusområde. Forslaget skal skabe 
mulighed for en fornyelse af områdets 
overnatningsfaciliteter i form af 
hotelferielejligheder drevet efter 
sommerhuslovens bestemmelser om hoteldrift.  
 
Succesfuld drift af minisommerlandet og de 
feriehotellejligheder planforslagene skal skabe 
mulighed for, forudsætter et tilstrækkeligt antal 
p-pladser. Af lokalplanforslagets bestemmelse 
8.7 fremgår, at der i umiddelbar nærhed af hver 
hotelferielejlighed skal etableres 1 p-plads pr. 
lejlighed. Herudover skal der udlægges ½ p-
plads pr. lejlighed indenfor delområde 2 
(ankomstområdet). I delområde 2 skal der 
udlægges 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 

publikumslokaler. Centret er af den opfattelse at 
der er sikret tilstrækkelig p-areal. 
 
Fsva. færdselssikkerhed og adgangsvejen fra 
hovedlandevej 438 se Ad. 1.a 
 
Skatteborgerne pålægges ikke yderligere 
udgifter til kloakering som følge af projektet. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 

 
 
Ad. 5 
Som oplyst under Ad. 3 har Frederikshavn 
Kommune foretaget en Miljøscreening af 
lokalplanforslaget iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer og vurderet, at forslaget 
ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal 
foretages en miljøvurdering. Dette begrundes 
med, at resultatet af screeningen ikke giver 
anledning til at antage, at det anmeldte projekt 
vil påvirke miljøet væsentligt. Screeningen var 
indsat som bilag bagest i lokalplanforslaget og 
var offentliggjort sammen med forslaget.  
 
Centret er således ikke enig i at projektet vil 
påvirke natur og landskab negativt. 
 
Som anført under Ad. 3 omfatter 
lokalplanforslaget ikke arealer der i Regionplan 
2005/Kommuneplanen er udpeget som særlige 
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overnatningsanlæg til BYER frem for en 
spredning i det åbne land, som påvirker natur 
og landskab.” 
”I byerne vil bygningerne også lettere kunne 
bruges til andre formål, hvis et 
overnatningsanlæg viser sig at være 
urentabel.” 
Er foruroliget over, at planforslaget tillader en 
udstykning af de 70 ferielejligheder. Det kunne 
tyde på, et ønske om senere at få dispensation 
fra hotelpligten for at sælge grunde/huse.  
Er bekendt med, at 2 af grundejerforenings 
medlemmer har gjort indsigelse mod 
lokalplanforslaget. Kan som forening tilslutte 
sig disse indsigelser. 
 
Bestyrelsen for grundejerforeningen oplyser, at 
den er bekendt med, at to af foreningens 
medlemmer har gjort indsigelse imod 
lokalplanforslaget – se 4 – og at den kan 
tilslutte sig indsigelsen.  
 
Udover indsigelsen mod lokalplanforslaget har 
Bestyrelsen klaget  til  Natur- og 
Miljøklagenævnet over at Frederikshavn 
Kommune, på baggrund af screeningen af 
planforslagene har vurderet, at de ikke skal 
miljøvurderes iht. Lov om Miljøvurdering af 
planer og programmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

værdifulde landskaber. 
 
Det fremgår ikke af lokalplanen at området er 
beliggende i en by. Det fremgår af forslagets 
Redegørelsesdel s. 9 at området ligger 
umiddelbart syd for og i tilknytning til en by. 
 
Fsva. udstykning se Ad. 2 e 
 
Fsva. klagen over resultatet af Frederikshavn 
Kommunes miljøscreening af planforslagene 
har Natur- og Miljøklagenævnet den 8. oktober 
2014 oplyst; Frederikshavn Kommune, klager 
og ejeren af området omfattet af 
lokalplanforslaget, at Nævnet beklager, at der 
endnu ikke er truffet afgørelse i klagesagen, at 
det skyldes et meget stort antal sager og at de 
forventer at kunne færdigbehandle sagen inden 
for ca. 6 måneder. 
 
Klagen har ikke opsættende virkning og 
planprocessen kan fortsætte.  Beslutter Nævnet, 
at kommunens afgørelse om ikke SMV pligt er 
korrekt, slutter sagen blot der. 
 
Beslutter Nævnet, at der er SMV-pligt, 
igangsættes miljøvurderingen. Når 
miljøvurderingen foreligger skal planforslaget 
sendes i en ny offentlighedsfase, ledsaget af 
miljøvurderingen. Når offentlighedsfasen er 
afsluttet, skal der udarbejdes en 
sammenfattende redegørelse, og planen kan 
vedtages endeligt. 
 
En vedtagelse af lokalplanen inden Natur- og 
Miljølagenævnets afgørelse indebærer altså en 
risiko som kommunen bærer. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 
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Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med det formål at give mulighed for opfø-
relse af hotel på et areal syd for Aalbæk med plads til 70 hotelferielejlig-
heder, restaurant og øvrige fælles faciliteter.
 
Byrådet har fremlagt forslag til lokalplan nr. SKA.F.11.09.01 og kommune-
plantillæg nr. 09.54 til offentlig debat i perioden fra onsdag den 10. juli 
2013 til onsdag den 11. september 2013. 

I løbet af debatperioden indkom fem indsigelser imod lokalplanforslaget 
fra bl.a.: Myndigheder, Interesseorganisationer, grundejerforening og pri-
vatpersoner. På baggrund af Naturstyrelsens indsigelse imod lokalplan-
forslaget er lokalplanens redegørelse – i forbindelse med den endelige 
vedtagelse - suppleret med oplysninger om Aalbæks betydning som lo-
kalby, om ændrede muligheder for udstykning samt en supplerende rede-
gørelse til afsnittet om kystnærhedszonen. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er den mulighed 
forslaget åbnede for udstykning af de enkelte hotelferielejligheder ligele-
des ændret. Lokalplanen åbner alene mulighed for en udstykning af om-
rådet i to ejendomme.
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• Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.



8

Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med 
lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad eje-
dommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er 
juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kort-
bilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan giver mulighed for at udvikle et område syd for Aalbæk til 
hotelferielejligheder og tilhørende faciliteter. 

Frederikshavn Kommune har i 2011 vedtaget en turismeredegørelse, der 
bl.a. danner baggrund for byrådets beslutninger om placering af nye fe-
rie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen i Frederikshavn Kommune. Heraf 
fremgår det bl.a., at der skal gøres en større indsats for at sikre helårstu-
rismen i det nordjyske. Ved at udvikle lokalplanområdet med hotelferie-
lejligheder, konference- og wellnessmuligheder tages overnatningspres-
set på Skagen af i sommermånederne, og det vurderes, at helårsturismen 
styrkes. 

Det vurderes endvidere, at projektet er i overensstemmelse med kommu-
nens målsætning for turismeerhvervet og de retningslinjer, som fremgår 
af Frederikshavns Kommunes Turismeredegørelse 2011.

Eksisterende forhold
Aalbæk by er en lokalby med et indbyggertal på små 2.000 indbyggere. 
Byen har flere dagligvarebutikker, relativt stort udvalg af udvalgsvarebu-
tikker, restaurationer, kro og servicevirksomheder. Havnen er netop ud-
videt med flere bådpladser, og der er udlagt flere arealer til byudvikling.

Lokalplanen giver mulighed for at uderstøtte udviklingen i Aalbæk som et 
aktivt og attraktivt turistområde i Nordjylland tæt ved strand og Katte-
gat og kun 20 km syd for Skagen. Syd for Aalbæk ligger turistattraktionen 
FarmFun, der er et velfungerende lille sommerland med danske og uden-
landske dyr.

Længere mod syd ligger et sommerhusområde ved Tranebærvej. I forbin-
delse med Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszo-
nen i Region Nordjylland (2007) blev der givet mulighed for etableringen 
af nyt sommerhusområde umiddelbart syd for lokalplanområdet i tilknyt-
ning til det eksisterende sommerhusområde. 

Imellem FarmFun og de kommende sommerhuse ligger et større areal, 
der ønskes inddraget som en del af udviklingen af Aalbæk som turist- og 
sommerhusområde. Det areal lokalplanen omhandler er tidligere, i hen-

Ålbæk

Sommerhusområde

Farm Fun

Skagen

Lokalplanområdet set fra nord
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hold til lokalplan L-177, tilladt anvendt til bibelcamping. Arealet planlæg-
ges med denne lokalplan anvendt til hotelformål med op til 70 fritliggen-
de hotelferielejligheder med fælles reception, restaurant og øvrige fælles 
faciliteter.

Området afgrænses mod vest af Jerupvej og mod øst af strandbeskyttet 
klitareal.

Indenfor lokalplanområdet ligger én helårsbolig. 

Lokalplanområdet fremstår i dag som et fladt terræn med en tæt hegns-
beplantning mod syd. Inden for lokalplanområdet findes 3 levende læ-
hegn placeret i nord-sydlig retning. Hegnene består af nåletræer i 5-7 m 
højde.

Der er vejadgang til området fra Jerupvej via adgangsvejen til FarmFun og 
helårsboligen.

Lokalplanområdet, der har en størrelse på ca. 6,3 hektar, ligger i land-
zone.

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af dialogen mellem Frederikshavn 
kommune og hhv. Naturstyrelsen og Vejdirektoratet. Efter dialog med Na-
turstyrelsen kan den ønskede bebyggelse opføres, hvis den tilpasses det 
omgivende landskab og ikke overskrider den gældende strandbeskyttel-
seslinje. Naturstyrelsen har vurderet, at der er grundlag for at få tilladelse 
til hotelferielejligheder og restaurant efter Sommerhuslovens § 1. stk. 4 til 
udlejning for mere end 5 nætter ad gangen. 

Efter aftale med Vejdirektoratet er det fastsat, at der kun kan etableres 
én samlet vejadgang fra Jerupvej til FarmFun og hotelferielejlighederne.

Læhegn, 
der kan bevares

Bevaringsværdigt hegn ud mod Jerupvej

Klitlandskab og strand øst for lokalplanområdet
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sommerhusområde

FarmFun

Jerupvej

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

Jerupvej

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til hotelferielejligheder og 
giver mulighed for, at der kan opføres hotelbebyggelse med op til 70 frit-
liggende hotelferielejligheder samt bebyggelse til administration, restau-
rant, aktiviteter og ophold. Deruover sikrer lokalplanen, at den eksiste-
rende helårsbolig fortsat kan anvendes til bolig.

Lokalplanen fastsætter, at der skal være fælles vejadgang fra Jerupvej for 
FarmFun og hotelferielejlighederne. Vejadgangen vil være den eksisteren-
de vejadgang til FarmFun. De interne veje og stier i området fastlægges li-
geledes med bestemmelser for placering og bredder.

Den eksisterende grusvej, der giver adgang til huset ved klitterne (matr. 
26cø) indgår som en del af lokalplanen. Med lokalplanen sikres således 
fortsat adgang til ejendommen.

Matrikelkortet (kortbilag A) stemmer ikke helt overens med de faktiske 
forhold, og derfor er det afgrænsningen på Kortbilag B, der viser, at grus-
vejen er en del af lokalplanen. Afgrænsningen mod øst følger kommu-

Bebyggelsesplan, der viser muligheder for udbygning af området

huset ved klitterne 
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neplanens afgrænsning, der følger den tidligere beliggenhed af strand-
beskyttelseslinjen. Med denne afgrænsning respekteres den eksisterende 
strandbeskyttelseslinje, der i forhold til tidligere er rykket lidt nærmere 
klitterne og stranden.
 
Lokalplanen bestemmer, at der skal etableres en tæt egnstypisk beplant-
ning mod Jerupvej. Det eksisterende læhegn langs Jerupvej kan bevares 
og indgå som en del af denne beplantning. De 2 øvrige læhegn inden for 
lokalplanområdet forudsættes fjernet, da de ikke vurderes at være be-
varingsværdige og ikke naturligt kan indgå i bebyggelsen uden at skabe 
utilsigtet skyggeforhold på terrasserne mod henholdsvis øst og vest.

Med det formål at give forbedret mulighed for adgang til kysten (ud-
over langs eksisterende og kommende veje og stier) udlægges der et areal 
langs lokalplanområdets sydlige grænse til grøn kile. Der gives også mu-
lighed for, at der kan etableres en sti i denne grønne kile, der udlægges i 
en bredde på 5,5 m.

Stien, der kan etableres i den grønne kile kan videreføres til kysten som 
vist på bebyggelsesplanen side 11 og på kortbilagene B og C. Som forud-
sætning for meddelelse af byggetilladelse vil der, efter lokalplanens ved-
tagelse, blive tinglyst deklaration, der sikrer det viste stitracé udenfor lo-
kalplanområdet.

Der udlægges areal til hotelferielejligheder, til aktivitetshal samt til ad-
ministrations – og restaurationsbygning. Dertil kommer tilhørende vel-
færdsbygning og administration, restaurant og aktiviteter, 2 ferielejlighe-
der, lejrskole og værksted, fælles arealer til veje og stier, samt friarealer 
for husene.

Der er tale om et hotel, der er drevet efter hotel- og restaurationslov-
givningen bestemmelser, hvilket vil sige en selvstændig virksomhed, der 
modtager overnattende gæster med mulighed for servering. Hotellet ud-
formes med individuelle hotelferielejligheder beliggende så tæt sammen, 
at hotellet opfylder reglerne for samlet beliggenhed. Med det formål at 
sikre, at området ikke vil kunne betragtes som en slags sommerhusom-
råde, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at området ikke kan ud-
stykkes i individuelle grundstykker eller som sokkelgrunde. Området kan 
således højst udstykkes i 2 ejendomme, der henholdsvis indeholder:

• Ferielejlighederne i delområde 1 med fællesfaciliteter som reception 
og morgenmadsrestaurant i delområde 2.

• Den resterende del af delområde 2, der omfatter eksisterende bolig 
samt turisme og fritidsformål, herunder aktivitetshal

Lokalplanen ophæver den del af lokalplan nr. 177-L for Ferie- og fritids-
anlæg (FarmFun), der omfatter den eksisterende bolig og værksteder samt 
området, der var udlagt til bibelcamping. Med denne lokalplan planlæg-
ges der således ikke for selve mini-sommerlandet FarmFun.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug ude-
lukkende på vedvarende energi i år 2015. Beslutningen omfatter et geo-
grafisk område omkring Frederikshavn by, men det betyder ikke, at det 
ikke også kan være hensigtsmæssigt og ønskeligt, at der i den øvrige del 
af kommunen tages initiativer, der trækker i samme retning. Byrådet øn-
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sker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og res-
sourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet 
og ejernes økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens 
krav om lavenergibebyggelse og tilstræbelse til anvendelse af bæredyg-
tige byggematerialer.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Turismeredegørelse
Frederikshavn kommune har i 2011 vedtaget en Turismeredegørelse, der 
danner baggrund for byrådets beslutninger om placering af nye ferie- og 
fritidsanlæg i kystnærhedszonen i Frederikshavn kommune. Heraf frem-
går, at det er et ønske, at der gøres en større indsats for at sikre helårs-
turismen i det nordjyske. Ved at udvikle et område med hotelferielej-
ligheder, konference- og wellnessmuligheder syd for Aalbæk tages over-
natningspresset på Skagen af i sommermånederne, og helårsturismen 
styrkes. 

Turismeredegørelsen peger på, at nye ferie- og fritidsaktiviteter først og 
fremmest skal placeres i tilknytning til eksisterende anlæg, og at de en-
kelte aktiviteter skal støtte op om og underbygge hinanden. Således kan 
nye ferie- og fritidsanlæg i tilknytning til byer og bysamfund medvirke til 
at styrke byernes handelsliv og service. 
 
Det er også byrådets opfattelse, at natur- og kystområder skal kunne be-
nyttes i udviklingen af turisterhvervet, når det sker på et bæredygtigt 
grundlag, og at der er behov for et vist råderum, ikke mindst i landets 
yderområder, hvor udviklingspotentialet for turismen og erhvervsudvik-
lingen ligger i kystnærhedszonen.

Det fremgår samtidig af Turismeredegørelsen, at der omkring Aalbæk er 
uudnyttede arealer, der tilgodeser nærheden til kysten og stranden, og 
som kan være anvendelige for fremtidige turismeprojekter.

Med en placering syd for Aalbæk skabes der et større, sammenhængende 
ferie- og fritidsområde, der gensidigt støtter op om hinanden og er hin-
andens forudsætninger. Beliggenheden tæt på Aalbæk vil desuden være 
et supplement til byens service- og handelsliv, som midlertidigt og på sigt 
vil kunne skabe nye jobs og være et væsentligt tilskud til lokalområdets 
økonomi. 

Endelig lægges der i Turismeredegørelsen vægt på, at der i planlægnin-
gen og projektbearbejdningen af nye ferie- og fritidsanlæg inddrages ar-
kitektoniske og landskabsmæssige overvejelser for at sikre kvaliteten og 
skabe attraktive miljøer i og omkring kystnærhedszonen. Dette er bl.a. 
sikret gennem en nænsom placering af veje og bebyggelse i området, en 
landskabelig bearbejding af udearealerne mellem husene (små klitland-
skaber), fastholdelse af eksisterende og supplerende beplantning mod Je-
rupvej og grønne gennemgående korridorer til færdsel mellem bebyggel-
sen og kystlandskabet.

Lokalplanen og det samlede anlæg er i overensstemmelse med kommu-
nens Turismeredegørelse.
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Kommuneplanens retningslinier for ferie- og fritidsformål
Udbygningsplanerne for området ved FarmFun er en imødekommelse af 
kommunens politiske fokus på at udvikle helårsturisme og turisme i det 
hele taget. Planlægningen er i overensstemmelse med retningslinierne 
for etableringen af ferie- og fritidsformål (retninglinie 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 og 
4.1.5) herunder hoteller (feriebyer) samt oplevelses- og aktivitetscentre, 
der som udgangspunkt skal ske i tilknytning til eksisterende byer samt 
eksisterende ferie- og fritidsanlæg. De nye faciliteter ligger tæt ved Aal-
bæk og FarmFun og supplerer samtidig sommerhusområdet mod syd mht. 
overnatningsmuligheder.

I henhold til kommuneplanens retningslinie 4.2.6 (rammer for hoteller 
mv.) kan der etableres hoteller med en kapacitet på op til 150 enheder, 
og der gives kun mulighed for 70 enheder i denne plan. Det er vurderet, 
at det er en passende størrelse i forhold til Aalbæk lokalsamfund og som-
merhusområdet. 

I henhold til Kommuneplanens retningslinje 4.2.9 (hotelpligt) skal area-
ler til hotelformål inden for kystnærhedszonen udelukkende anvendes til 
hoteldrift eller lignende virksomhed. Det vil sige, at bebyggelsen ikke kan 
omdannes til fx ferieboliger eller sommerhuse.
Projektet tager endvidere højde for de planlægningsmæssige forhold, der 
gælder for området. Det gælder afstand til strandbeskyttelseslinjen og 
den eksisterende kommuneplanafgrænsning samt at bebyggelsen er pla-
ceret med god afstand til Jerupvej, så der i henhold til den udarbejdede 
støjrapport ikke vil være støjramte hotelferielejligheder eller nære friare-
aler.

Lokalplanen og det samlede anlæg er i overensstemmelse med kommune-
planens retningslinier.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanramme nr. SKA.F.11.02, der 
fastsætter områdets anvendelse til alene at omfatte et minisommerland.
Med nærværende lokalplan fastsættes områdets anvendelse til også at 
omfatte hotelformål. 

Der er derfor i forbindelse med denne lokalplan udarbejdet et kommune-
plantillæg, der fastsætter anvendelsen for kommuneplanrammen til også 
at omfatte hotelformål samt en bebyggelsesprocent for den enkelte grund  
på 30.

Lokalplanens forhold til den eksisterende lokalplan L-177
Denne lokalplan erstatter lokalplan L-177 for ferie- og fritidsanlæg (Farm-
Fun) inden for lokalplanområdet. Den nordlige del af lokalplan L-177 vil 
fortsat være gældende for mini-sommerland FarmFun, mens området, der 
var planlagt til bibelcamping, nu planlægges til hotelformål.

Der er overført enkelte bestemmelser og muligheder fra den tidligere lo-
kalplan, hvilket bl.a. sikrer, at der kan etableres en lejrskole med over-
natningsmulighed for op til 50 personer svarende til en skoleklasse med 
lærere og vejledere. Der kan også fortsat opretholdes 2 ferielejligheder og 
en bolig inden for området.

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet anbefaler i alle lokalplaner i kystnære områder, at der for 
ny bebyggelse fastsættes en sokkelkote på mindst + 1,50 m DNN, da dette 
er en af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader i henhold 
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til „Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod“.

Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i den laveste del af området ligger 
i minimum kote 3 m og dermed noget højere end den anbefalede mind-
ste sokkelkote.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det-
te begrundes med, at resultatet af screeningen ikke giver anledning til 

at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 
Screeningen var indsat som bilag bagest i lokalplanforslaget og offentlig-
gøres sammen med forslaget.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for Planlovens 3 km kystnærhedszone, og der 
skal derfor redegøres for bebyggelsens visuelle påvirkning af kystlandskabet. 
I henhold til Planloven skal den større bygningshøjde begrundes ved 
bebyggelse over 8,5 m. Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde 
på 6 m for hotelferielejlighederne i delområde 1 og 8,5 m for bebyggelse 
inden for delområde 2 til bl.a. aktivitetshus, wellness og restaurant.

Med denne bygningshøjde vil bebyggelsen ligge skjult af klitter og tæt 
beplantning mellem lokalplanområde og kysten/klitlandskabet, hvilket er 
vist på visualiseringerne herunder og på kortbilag E. 

Knasborg Bro

sommerhusområde Knasborg Å

Den hvide bygning på 
matr. nr. 26 cø

FarmFun
Jerupvej

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

Je
ru

pv
ej

2

1

1

54.75°

60.94°

54.75°

Visualisering 1

fotostandpunkter
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Visualisering 1 viser beliggenheden af bebyggelsen set fra stranden og ud-
løbet af Knasborg Å. Som det fremgår af visualiseringen vil bebyggelsen 
ikke være synlig fra stranden, da den er skjult bag henholdsvis klitter og 
tæt beplantning i 8-10 m højde, der primært består af nåletræer. På vi-
sualeringeringen ses den hvide bygning på matr. 26 cø. 

Se også snit på kortbilag D.

Visualisering 2 viser beliggenheden af bebyggelsen set fra én af de højeste 
klitter, der ligger nærmest lokalplanområdet. Som det fremgår af visua-
liseringen vil bebyggelsen ikke være synlig fra klitterne, da den er skjult 
bag den tætte nåletræsbeplantning i 8-10 m højde.

I henhold til planlovens § 5b skal der være en planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering af anlæg i landzone sam-
tidig med at ferie- og turistanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende 
turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysam-
fund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

Turistpresset skal tages af Skagen og der skal gøres en aktiv indsats for at 
sikre helårsturismen. Hvis dette skal tages alvorligt, kan det kun være ak-
tuelt at udlægge nye arealer til turist- og fritidsformål nær vandet, der er 
den store attraktion i området. Aalbæk er et eksisterende bysamfund og 
med mini sommerlandet FarmFun som nærmeste nabo er lokaliseringen i 
overensstemmelse med kommunens turismepolitik.

Den planlagte kystnære placering af hotelferielejlighederne er desuden 
valgt ud fra den korte afstand til eksisterende velfungerende by Aalbæk, 
nærheden til eksisterende minisommerland Farm Fun (som hotelferielej-
lighederne skal drives sammen med) og at Aalbæk by, Farm Fun minisom-
merland og hotelferielejligheder er hinandens forudsætninger. 

Den kystnære placering er en attraktion i sig selv og vil medvirke til, at 
stedet kan blive velfungerende med kort afstand - og let adgang til Kat-
tegats kyst og familievenlige badestrand.

Desuden kan projektet ikke placeres vest for hovedvejen/jernbane idet 
både Skagensbanen og hovedvej 438 udgør en barriere for hotelgæsternes 
sikkerhed og adgang til kysten.

I henhold til kommuneplanens retningslinje 5.9.4 (offentlighedens ad-
gang) skal planlægning og administration inden for kystnærhedszonen 

Visualisering 2
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Visualisering 2

sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og for-
bedres på et bæredygtigt grundlag. Der bør planlægges for at sikre og 
forbedre adgangen til og langs kysten. Det drejer sig særligt om sommer-
husområderne, ligesom der kan være behov for forbedring af adgangs- og 
parkeringsforholdene ved de mest populære badestrækninger på Østky-
sten. Med projektet forbedres adgangsmulighederne til stranden.

Strandbeskyttelseslinje
Projektet medvirker til at sikre offentlighedens adgang til kysten og hol-
der sig inden for strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanens afgrænsning mod 
øst følger kommuneplanens afgrænsning, der følger den tidligere belig-
genhed af strandbeskyttelseslinjen.  Lokalplanens afgrænsning respekte-
rer den eksisterende strandbeskyttelseslinje, der i forhold til tidligere er 
rykket lidt nærmere klitterne og stranden. 

skovbyggelinje

lokalplanafgrænsning

strandbeskyttelseslinje

strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje

Skovbyggelinje
Den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest Jerupvej, er omfattet af 
skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17, der sikrer at der 
ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en af-
stand af 300 m fra skove. 

Frederikshavn Kommune vil søge Naturstyrelsen om ophævelse af skov-
byggelinjen inden for hele lokalplanområdet. Hvis der ikke opnås op-
hævelse af skovbyggelinjen, skal Frederikshavn Kommune dispensere fra 
skovbyggelinjen, før lokalplanen kan realiseres’.

Fortidsminder 
Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste 
fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet ind-
berettes til Vendsyssels historiske Museum jf. museumslovens §27.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes varme-
forsyningsplan. Opvarmning kan ske som individuel forsyning, dog må 
byggeri ikke opvarmes med direkte elopvarmning.

Der er truffet beslutning om, at ny bebyggelse i området som minimum 
skal opføres som lavenergibyggeri, der opfylder kravene for Energiklasse 
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2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser. Opføres byggeriet som lav-
energibebyggelse vil der ikke være tilslutningspligt til kollektiv varmefor-
syning. Opføres byggeriet efter 2015, vil opfyldelse af 2015-kravene ikke 
være at karakterisere som lavenergibyggeri. Ifølge Planlovens §§ 19 og 21a 
er det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav 
der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri. 

Vandforsyning
Lokalplan området skal i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsy-
ningsplan 2009-19 forsynes fra Frederikshavn Vand A/S.

Elforsyning
Lokalplanområdet ligger indenfor Nord Energi Net A/S´s forsyningsområde 
og hotelferielejligheder mm. skal forsynes med el fra Nord Energi Net A/S.

Selskabets transformerstation nr. 1474, ligger indenfor området og der går 
10kV kabler syd/nord igennem området. Omtrentlig placering af transfor-
merstation og kabler fremgår af kortskitsen nedenfor.

Såfremt der skal ske ændringer/flytning, skal Nord Energi i god tid før ar-
bejdet igangsættes kontaktes, så der kan træffes de nødvendige foran-
staltninger.

Alle ændringer af Nord Energi´s forsyningsanlæg udføres af Nord Energi 
efter regning.

10 KV ledning

lokalplanafgrænsning

placering af forsyningskabler inden for lokalplanområdet

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-
vandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning for projektets gennem-
førelse, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. 

Området vil sandsynligvis blive udlagt som separatkloak. Hermed menes, 
at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige klo-
aksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til 
regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det of-
fentlige kloaksystem. Hvis de befæstede arealer og tagarealer tilsammen 
overstiger 30 % af det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning 
etablere forsinkelse af regnvand på grunden. 

Der ligger efterfølgende en opgave i at udarbejde en plan for håndte-
ring af overfladevand på egen grund. Det kan fx være nedsivning på egen 
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grund og begrønning af tage, så regnvandet opsamles her og fordamper. 

Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private klo-
aksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.

Alternativt kan området blive udlagt som spildevandskloak. Hermed me-
nes, at spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, mens regnvand 
nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes drænvand 
til det offentlige kloaksystem.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nød-
vendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Klo-
akanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, 
at der indenfor 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 
Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- 
samt reparationsarbejder.

Det kan endvidere blive nødvendigt at etablere pumpestationer og evt. et 
regnvandsbassin i området. 

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

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

Støjforhold
Der er foretaget en beregning for vejtrafikstøj i lokalplanområdet. Der er i 
beregningen forudsat en årsdøgntrafik på 5.500 (oplyst af Vejdirektoratet) 
og en hastighed på 80-90 km/h. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4 2007 ”Støj fra veje” er grænseværdien for vejtrafikstøj for hoteller, 
kontor mv. L

den 
63 dB. Beregningen viser, at støjbelastningen fra vejtrafik-

støj i lokalplanområdets vestlige skel vil ligge under L
den

 63 dB i hele lo-
kalplanområdet. Vejtrafikstøjens påvirkning af lokalplanområdet fremgår 
af kortskitsen herunder.
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Jordforurening
Hvis der ved bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, skal ar-
bejdet straks standses, og byrådet skal underrettes. Der skal foretages en 
vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse, og 
det vurderes om en umiddelbar indsats overfor forureningen er påkrævet.
Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Veje
Der er adgangsvej fra Jerupvej til lokalplanområdet i Hovedlandevejen km 
18.375 til FarmFun og helårsboligen. Jerupvej er statsvej, hvor Vejdirekto-
ratet er myndighed.

Vejdirektoratet vurderer, at etableringen af 70 hotelferielejligheder in-
denfor lokalplanområdet vil give anledning til en stærk forøgelse af tra-
fikken til og fra Farmfun og dermed konsekvenser for trafiksikkerheden 
omkring overkørslen mellem lokalplanområdets adgangsvej og Jerupvej. 
Af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden etableres en ven-
stresvingsbane eller en passagelomme efter Vejdirektoratets vilkår, for at 
godkende udstykningen.

Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af Vej-
direktoratet.

Bredden på adgangsvejen fra Jerupvej til Farmfun udvides med henblik 
på at modstå den øgede trafik, som kan forventes at opstå i forbindelse 
med etableringen af de 70 hotelferielejligheder. Lokalplanen fastsætter 
en mindste bredde på adgangsvejen på 5 m.

Fællesvejen gennem (hotelferielejligheds-)bebyggelsen udlægges som en 
struktur af ’ringe’, der griber ind i hinanden. Hvor ringene mødes, opbry-
des vejene i T-kryds, der skaber et let slyngende, varieret og hastigheds-
dæmpende vejforløb. Med den valgte vejstruktur udgås etableringen af 
vendepladser i området. 

Sommerhusområde

FARMFUN

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

hotelferielejligheder

Je
ru

pv
ej

Principskitse for adgangsforhold samt Vejdirektoratets krav om svingbane fra 

Jerupvej
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Tilgængelighed
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller ad-
gangsarealerne. 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 han-
dicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan der 
tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederiks-
havn Kommunes Handicapråd.

Servitutter
Følgende tre servitutter er de eneste, der har betydning for lokalplanen:
Beplantningslinie - lyst 23.01.1961. Regulerer beplantning mv. i en afstand 
af 25 m fra vejskellet.
 
Der søges om ophævelse af servitutten med henblik på en realisering af 
lokalplanen. 

Byggelinie - lyst 12.08.1991. Byggelinie placeret 20m fra vejmidte.

10KV ledning samt transformer - lyst 22.08.2001. Beliggenheden er vist på 
Kortbilag B. 

Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at en del af ledningen omlæg-
ges.

Aflysning af planer og gældende lokalplaner
Lokalplanen erstatter den del af eksisterende Lokalplan 177-L, som er om-
fattet af nærværende lokalplan.

Tilladelser fra andre myndigheder
Gennemførelse af lokalplanen forudsætter tilladelser fra Vejdirektoratet 
med henblik på etablering af svingbane på Jerupvej samt Naturstyrelsen 
med henblik på ophævelse af skovbyggelinjen.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr.937 af 26. september 2009 - med senere 
ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 
nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1 mulighed for opførelse af hotel med op til 70 lejligheder i forbin 
 delse med tilhørende velfærdsbygning og administration, restau- 
 rant og aktiviteter,

1.2 mulighed for én bolig, 2 ferielejligheder, lejrskole og værksted,

1.3 fremtidig bebyggelses placering og ydre udtryk indpasser sig i og  
 underordner sig det kystnære klitlandskab,

1.4 vejadgangen til området fra hovedlandevej 438 Frederikshavn -  
 Skagen, Jerupvej etableres så trafiksikkert som muligt,

1.5 at områdets interne veje får et forløb og en udformning der be- 
 grænser bilernes hastighed og øger trafiksikkerheden,

1.6 etablering af et stisystem, der sikrer offentlighedens adgang til   
 kysten,

1.7 etableringen af en grøn kile syd for hotelferielejlighederne, og

1.8 et tæt beplantet areal mod Jerupvej, enten ved bevaring af 
 eksisterende beplantning og/eller etablering af ny egnstypisk be- 
 plantning.

2. Område og zonestatus 

 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter del af 
matr.nr. 26f. Aalbæk, Råbjerg.

Opdeling i delområder

2.1  Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2, som vist på kortbi- 
 lag B.

2.2  Zoneforhold
 Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må kun anvendes til hotel-, turisme- og fri-
 tidsformål. Eksisterende helårsbolig kan opretholdes.

 3. 2 Nyt byggeri skal opføres som minimum energiklasse 2015, jf. byg 
 ningsreglementets bestemmelser (BR10). Kravet gælder ikke ved  
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 ombygning af eksisterende bygninger, der kan udføres efter al-  
 mindelig gældende krav i bygningsreglement (BR10). 

3.3  Der kan etableres transformere, pumpestationer og lignende in- 
 den for lokalplanområdet.

Delområde 1:
3.4 Indenfor delområde 1 kan der etableres hotel i form af hotellej-  
 ligheder. 
 
Delområde 2:
3.5 Indenfor delområde 2 kan der etableres bebyggelse til  turisme-  
 og fritidsformål så som værksted og lejrskole samt fællesfacili-  
 teter, der knytter sig til hotelferielejlighederne i delområde 1 så  
 som restaurant og aktivitetshal.

3.6 Indenfor delområde 2 kan den eksisterende boligejendom  
 også i fremtiden anvendes til 2 ferielejligheder og lejrskole med  
 overnatningsmulighed for op til 50 personer.

4. Udstykning

4.1 Området kan udstykkes i op til 2 ejendomme, der henholdsvis 
 indeholder:

• Ferielejlighederne i delområde 1 med fællesfaciliteter som 
reception og morgenmadsrestaurant i delområde 2.

• Den resterende del af delområde 2, der omfatter eksiste-
rende bolig samt turisme og fritidsformål, herunder akti-
vitetshal

4.2 Der kan ikke foretages yderligere udstykning.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 Ny bebyggelse til hotelferielejligheder skal placeres indenfor de  
 byggefelter der er vist indenfor delområde 1 på kortbilag B. 
 Ny bebyggelse til restaurant, aktivitetshus og wellnesscenter mv.  
 skal placeres indenfor de byggefelter, der er vist indenfor delom- 
 råde 2 på kortbilag B.

5.2 Der må ikke opføres garager og carporte.

5.3 Synlige transformere, pumpestationer og lignende skal i videst   
 muligt omfang indpasses i den kommende bebyggelse eller 
 placeres i – eller i umiddelbar tilknytning til -  eksisterende eller  
 kommende beplantning.

Delområde 1 
5.4 Indenfor delområde 1 kan der opføres ny bebyggelse med et be- 
 bygget areal på op til 10.500 m2

5.5 Ny bebyggelse opføres med en indbyrdes afstand på maks. 5 m.

5.6 Ny bebyggelse må opføres med en højde på maks. 6 m målt fra  
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 terræn til tagryg. Skorstene er ikke omfattet af højdebegræns-  
 ningen.

Delområde 2 
5.7 Indenfor delområde 2 kan der opføres ny bebyggelse med et be- 
 bygget areal på op til 4.500 m2.

5.8 Indenfor delområde 2 skal ny bebyggelse opføres i én etage med  
 en højde på maks. 8,5 m målt fra terræn til tagryg. Enkelte byg- 
 ninger kan opføres i to etager. Skorstene er ikke omfattet af   
 højdebegrænsningen. 

 

6. Bebyggelsens udseende

6. 1 Bebyggelsens ydre inden for delområde 1 skal fremstå med ens- 
 artede materialer og farver samt med ensartet taghældning og   
 tagudformning i princippet som vist på kortbilag D.

6.2  Farver
 Indenfor delområde 1 skal træbeklædning fremtræde i sort, hvid 
 eller jordfarver. Der henvises til den klassiske jordfarveskala ud  
 arbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Social-
 ministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” novem-  
 ber 2006. 
 
6.3 Inden for delområde 2 skal facader fremtræde i hvid, grå,  
 sort eller i jordfarver (jf. 6.2).   

6.4 Facader
 Indenfor delområde 1 skal facader skal udføres som træ-/bræd-  
 debeklædning.

6.5 Inden for delområde 2 skal facader på ny og eksisterende bebyg  
 gelse fremstå i teglsten som blank mur eller som mur, der vand  
 skures eller pudses. Facader på ny bebyggelse kan også udføres  
 som træ-/bræddebeklædning.

Fællesbestemmelser
6.6 Ventilationsafkast
 Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes tage eller  
 facader.
 
6.7 Tagform
  Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning 

på mellem 15 og 45 grader.

6.8  Tagmaterialer
  Til tagbeklædning på ny og eksisterende bebyggelse må kun an-

vendes tagpap, mørke matte tagsten eller sedum eller anden form 
for grønne tage. Tagbeklædning på eksisterende bebyggelse må 
derudover også omfatte plane- eller bølgede eternitplader. Der 
må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

6.9 Solfangere
  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfladen, såfremt de 

integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfan-
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gere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller 
genboer. 

6.10 Orienteringsskilte
  Ud over firma- og logoskilte må der inden for området kun opstil-

les fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes 
med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Skil-
tene skal med vejmyndighedens tilladelse placeres i vejens rabat-
tareal eller på bygningernes murværk. 

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

6.12 Synlige transformere, pumpestationer og lignende skal fremstå   
 med samme facadeudtryk som den øvrige bebyggelse inden for  
 henholdsvis delområde 1 og 2. Alternativt skal anlæggene skjules  
 af egnstypiske beplantning. Der kan anvendes anden taghæld-  
 ning og tagmaterialer end den øvrige bebyggelse.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Fælles friarealer som angivet på kortbilag B må ikke bebygges.

7.2 Fælles friareal langs lokalplanområdets sydlige skel, som angivet  
 på kortbilag B, skal udlægges i en bredde på min. 5,5 m.

7.3  Friareal, beplantning
  Beplantning inden for friarealet, som er markeret på kortbilag B, 

skal ske med egnskarakteristiske træer og buske.

7.4  Fælles friarealer, indretning og beplantning
  De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en 

god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bæn-
ke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og be-
plantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedispone-
ring, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de 
funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.5  Eksisterende læhegn
 Eksisterende læhegn, markeret på kortbilag B, kan bevares og   
 vedligeholdes, så det fremstår som et tæt, afskærmende hegn.
  Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almin-

delige vedligeholdelse. 

7.6 Fælles friareal - tæt beplantning 
 Tæt beplantning, som vist på kortbilag B skal fremstå med en høj  
 tæt beplantning af egnstypiske træer og buske.

7.7 Fælles friareal -klitbeplantning
 Fælles friareal - klitbeplantning, som vist på kortbilag B skal ud - 
 formes som små forhøjninger med klitbeplantning.

7.8 Terrænreguleringer 
 Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre til 
 pasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg.  
 Større tilpasninger (større niveauforskel end 50 cm) skal ske med  

Bemærkning
Klitbeplantning omfatter ma-
rehalm, havtorn samt græs-
ser og planter med et rodnet, 
der kan binde sandholdigt 
jord/sand.
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 skråninger og støttemure. Større tilpasninger kræver tilladelse   
 fra Frederikshavn Kommune.

7.9 Renovation
  Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-

tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med 
Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.10 Lyskilder på veje
 Lyskilder skal placeres højst 3,0 m over terræn.

7.11 Lyskilder på fællesarealer skal placeres højst 1,20 m over terræn.

7.12 Opsætning af skilte der henvender sig til trafikanterne på 
 hovedlandevejen skal ske efter ansøgning og godkendelse af 
 Vejdirektoratet

8. Veje, stier og parkering 

8.1  Veje
 Vejadgang til området skal ske fra hovedlandevej 438, Frederiks- 
 havn - Skagen Jerupvej, km 18.375, via eksisterende vej til Farm- 
 Fun, som vist på kortbilag B..

8.2 Der udlægges arealer til privat veje a-b-c, som vist på kort  
 bilag B.
 
8.3 Vej a-b-c - i delområde 2 - udlægges, som i princippet vist på   
 kortbilag B, som privat vej med et vejudlæg på 8 m og en køre-  
 banebredde på min. 6 m de første 50 m og herefter med en 
 kørebanebredde på min 5 m - regnet fra vest mod øst. 
 Vejen anlægges med en belægning af grus.

 Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle få   
 meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af vejforløbet.

8.4 Ved punkt b skal der sikres ordentlige oversigtsforhold i henhold  
 til vejreglerne.

Delområde 1
8.5 Veje i delområde 1 udlægges, som i princippet som vist på kort-
 bilag B, som private veje med et vejudlæg på min. 8 m og en kø- 
 rebanebredde på 5 m - svarende til en lav hastighed på 10-20   
 km/t. 

 Med ’i princippet’ menes, at vejen kan flyttes nogle få meter i   
 forbindelse med den endelige fastlæggelse af vejforløbet. Den 
 viste vejstruktur -af ”ringe” der mødes - skal dog fastholdes.   
 Hvor ringene mødes,  skal der skal sikres ordentlige oversigtsfor- 
 hold. 
 
 Vejen anlægges med en belægning af grus.

8.6  Stier
 Der udlægges areal til 4,0 m brede stier, som vist i princippet på  
 kortbilag B. Alle stier udlægges som private stier.
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 Med ”i princippet” menes, at stierne kan flyttes nogle meter i   
 forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet.
 Stier anlægges med en belægning af grus.

 Parkering
8.7 Indenfor delområde 1 skal der i umiddelbar nærhed af lejlighed- 
 en etableres 1 parkeringsplads pr. hotelferielejlighed. Parke-  
 ringspladsen skal udlægges inden for de udlagte byggefelter. Her  
 udover skal der udlægges areal til ½ parkeringsplads pr. hotel-
 ferielejlighed. Arealudlægget kan ske indenfor delområde 2. Par- 
 kering anlægges med en belægning af grus.

Delområde 2
8.8 Der skal udlægges 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 publikumslokale  
 (restaurant, aktivitetshus og wellnesscenter).

8.9 I forbindelse med lejrskolen udlægges areal til 50-personers bus  
 foruden 2 parkeringspladser

8.10  For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicappar- 
keringspladser med målene 3,5 m x 5 m. Den første af disse skal  
have målene 4,5 m x 8 m.

8.11 Tilgængelighed 
 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 gæl - 
 dende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg

9.1  Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler.

9.2 Afvandingen af området skal fastlægges i et tillæg til den gæl-  
 dende spildevandsplan for Frederikshavn Kommune.

9.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner.

9.4  Tekniske anlæg til områdets forsyning
  Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transfor-

matorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen. 

9.5  Øvrige tekniske anlæg
 Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op- 
 fylder kravende i punkt 3.3
 
9.6  Kloakering
 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter   
 Frederikshavn Kommunes anvisninger.

9.7 På kortbilag B er vist en 10 kv ledning, der skal omlægges på en  
 del af strækningen, så den vil ligge i et vejareal.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Kloakering
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilslut-  
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 tet det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes 
 anvisninger.

10.2  Ubebyggede arealer
 Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal de i lokalplanen   
 nævnte bestemmelser om bebyggelsens parkeringsforhold   
 være etableret, jf. §§ 7.6 og 7.7.

11. Bonusvirkning

11.1   Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens §35 stk. 1, der 
er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse for så vidt angår 

opførelse af ny bebyggelse inden for delområde 1.

12. Lokalplan og byplanvedtægt 

12.1  Lokalplan L-177 Ferie- og fritidsanlæg (FarmFun)
  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.F.11.09.01.ophæves den del af lokalplan L-177 Ferie- og 
fritidsanlæg (FarmFun), tinglyst 02.12.2002, for det område, der er 
omfattet af lokalplan SKA.F.11.09.01.

13. Servitutter

13.1 Der søges om ophævelse af følgende servitut: Beplantnings-  
 linje - lyst 23.01.1961. Regulerer beplantning mv. i en afstand   
 af 25 m fra vejskellet.

 
14. Tilladelser fra andre myndigheder

14.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
 ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået 
 tilladelse hertil fra: Vejdirektoratet, vedrørende adgang fra Je-  
 rupvej, samt Naturstyrelsen vedrørende ophævelse af skov-  
 byggelinjen indenfor lokalplanområdet.

15. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

15.3   I lokalplanens § 8,6 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-
byggelse, der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter 
§20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 26. juni 2013 i henhold 
til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Lars Møller    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den XX.XX.201? vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til 
planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk



Bilag: 2.1. Disponering af spildevandsslam fra Skagen, Sæby og Frederikshavn
Renseanlæg

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 1936/15



Disponering af spildevandsslam fra Skagen, Frederikshavn og Sæby Renseanlæg.

I forbindelse med disponering af afvandet spildevandsslam fra Forsyningens renseanlæg, ønsker 
Frederikshavn Kommune, en vurdering af andre disponeringsmuligheder.
Spildevandsslammet fra renseanlæggene bliver i dag disponeret på landbrugsjord. Ordningen varetages af 
Miljøservice, som i øvrigt varetager slamdisponering fra en lang række Forsyningsvirksomheder. 
Spildevandsslammet fra Forsyningens renseanlæg har status som A-slam.

Der kan peges på følgende afsætningsmuligheder
Slamkvalitet Landbrugsjord Kompostering Forbrænding Deponering
A + + + +
B - + + +
C - - + +

Slammængder og kvalitet
Renseanlæg Slamkvalitet Mængde (ton)
Frederikshavn A 2.500
Skagen A 4.900
Sæby A 7.600

Økonomiske konsekvenser

Renseanlæg Landbrug kr./ton Deponering kr./ton Forbrænding kr./ton
Frederikshavn 340 925 480
Skagen 350 925 480
Sæby 235 925 480
Total disponeringspris 4,4 mio. 13,9 mio. 7,2 mio.

Priserne på landbrugsløsningen variere, idet det har betydning om der er lagerkapacitet på de enkelte 
spildevandsanlæg. Sæby har den laveste pris, idet der er lagerkapacitet på anlægget.
Eksport til evt. Tyskland er undersøgt, og det er i dag ikke en mulighed. 



Bilag: 3.1. Kort beskrivelse af helhedsplanen for Polarstjernevej

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 4746/15











Bilag: 4.1. Vedtægter Thorshøj Kraftvarmeværk - Vedtægter 2014.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 188774/14























Bilag: 4.2. Vedtægter Thorshøj Kraftvarmeværk, gamle(marts 1996)

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 123994/14



























Bilag: 12.1. Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med
tilbagebetaling af kapitalindskud

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 5301/15
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