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1. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2012 - 2016 for 
Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Forslag til spildevandsplan 2012 – 2016 for Frederikshavn Kommune og tilhørende 
miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring. Første gang i perioden 5. 
september - 31. oktober 2012 og anden gang i perioden 22. september 2014 – 17. 
november 2014. 
 
De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center 
for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der desuden er angivet 
indstilling til politisk behandling.
 
Således indstilles det i indsigelsesnotatet: 

 at afsnit 12.5 – Virksomheder med direkte privat tilslutning til renseanlæg – 
ændres, så det præciseres, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til 
direkte tilslutning til renseanlæg og brug af det justerede betalingsprincip, 
hvis forudsætningerne for brug af egen spildevandsledning er til stede. 
Konkrete henvendelser fra virksomheder vil blive behandlet i særskilt tillæg 
til spildevandsplanen.

 at afsnit 8.3 - Ændring af tilslutningsret/-pligt i et eksisterende kloakopland 
–ændres, med tilføjelse af teksten - ”hvis ikke lokale forhold forhindrer det”

Kortbilagene til spildevandsplanen kan ses via. link:
http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan
 
I spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private spildevandslaug, 
som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på de respektive 
ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej 142-144, 9900 
Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for 
spildevandslauget er vedlagt til godkendelse.

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

1. Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune vedtages endeligt 
med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.

2. Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det konstateres, at der udarbejdes særskilt tillæg til 
spildevandsplanen vedr. Skagen Nordby.

 Åben sag

 Sagsnr: 08/794
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan
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Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. februar 2015
Godkendt.

Et flertal i byrådet ønsker fortsat ikke spredning af slam på landbrugsjord, men 
afventer behandling af sagen i KKR før endelig stillingtagen til den praktiske 
udførelse af forbuddet.
 
Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen

Bilag
Indsigelsesnotat 29. januar 2015 (dok.nr.4467/15)
Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.152901/14)
Forslag_Spildevandsplan_Frederikshavn_hovedrapport_ 08-01-2015_PMU (dok.nr.20741/15)
Lukket bilag (dok.nr.20234/15)
Spildevandsplan 2012-2016 - Sammenfattende redegørelse.pdf (dok.nr.22475/15)
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2. Årsregnskab 2013/2014 for Frederikshavn Kollegium

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til Frederikshavn Byråds godkendelse kollegiets regnskab for perioden 
1. august 2013 – 31. juli 2014 bilagt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol.
 
Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Bygge og 
Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er 
opført med statsstøtte.
 
Årets resultat udviser et overskud på 873.487 kr., der er overført til tabs- og 
vindingskontoen.
 
Det regnskabsmæssige overskud skyldes primært frasalg af boligblok beliggende 
Hånbækvej 46, Frederikshavn. Boligblokken rummede 46 lejligheder og blev pr. 1. 
juli 2014 solgt til EUC Nord. Selve salget medførte et regnskabsmæssigt overskud 
på 799.947 kr. Kollegiets almindelige drift har skabt resten af overskuddet med 
73.540 kr. 
 
Overskuddet er et resultat af flere omstændigheder – herunder nedbragt samlet 
energiforbrug, faldende forsikringsudgifter, faldende administrationsomkostninger, 
faldende ejendomsfunktionærudgifter, faldende udgifter til rengøring samt færre tab 
på debitorer.
 
Kollegiets akkumulerede gæld er nedbragt fra 6.494.593 kr. pr. 31/7 2013 til 
4.545.787 kr. pr. 31/7 2014. 
 
Kollegiets akkumulerede gæld afvikles budgetmæssigt over maksimalt 10 år. 
 
Lejetabet er i 2013/2014 realiseret med 1.515.011 kr. – svarende til 15,9 %.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 16/12 2014.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
årsregnskabet godkendes.
 
Af hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må kollegiebestyrelsen til 
stadighed fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og 
driftstilpasninger. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5183
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015
Anbefales.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. februar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen
 

Bilag
Økonomicentrets kommentarer til årsregnskab 2013/2014 (dok.nr.21084/15)
Revisionsberetning (dok.nr.21070/15)
Årsregnskab 2013/2014 (dok.nr.21067/15)
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3. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om låneoptagelse 
og huslejestigning i forbindelse med et renoverings- og 
moderniseringsprojekt

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys, Skagen, om tilladelse til låneoptagelse og 
lejestigning i forbindelse med et renoverings- og moderniseringsprojekt i 
boligforeningens afdeling 1, beliggende Hakon Børresens Vej 1-39 og 2-30, 
Skagen. 
 
Projektet omfatter udskiftning af vinduer og døre samt facadeisolering.
 
Bebyggelsen er fra 1956 og omfatter 35 lejemål samt 1 garagebygning. Vinduer og 
døre er fra 1976 og trænger til udskiftning. Facaden er pudsede mursten.
 
De samlede udgifter er budgetteret til 6.600.000 kr.
 
Udgiften finansieres med 162.000 kr. af egne henlæggelser, 525.000 kr. fra 
Boligforeningens trækningsret i Landsbyggefonden og 5.913.000 kr. som 
kreditforeningslån.
 
Kreditforeningslånet er et 30-årigt annuitetslån med hovedstol 5.938.000 kr. Renten 
udgør 2,2232 % p.a. De årlige ydelser udgør ca. 289.000 kr. Lånet er ustøttet, og 
påvirker derfor ikke kommunens garantiforpligtelser.
 
Renoverings- og moderniseringsprojektet medfører huslejestigning på 106 kr. pr. 
m2 (fra 583 kr. pr. m2 til 689 kr. pr. m2) – svarende til ca. 18 %. 
 
Gennemførelse af projektet er vedtaget ved urafstemning i afdelingen ultimo 2014.
 
Der søges om godkendelse af opkrævning af byggesagshonorar på 2 % af 
anskaffelsessummen – svarende til ca. 125.000 kr.
 
I henhold til § 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der 
ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en 
almen boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af 
renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et 
regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
I henhold til § 31, stk. 3, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan 
boligorganisationen med kommunalbestyrelsens godkendelse opkræve 
byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter for byggesagsadministration hos 
afdelingen ved særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og 
fornyelsesarbejder.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4668
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR



Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2015 Side 9 af 14

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tilladelse til låneoptagelse og 
lejeforhøjelse som ansøgt. Endvidere at det godkendes, at boligorganisationen hos 
afdelingen opkræver byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter med 2 % af 
anskaffelsessummen.  

Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015
Anbefales.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. februar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen
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4. Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt arbejde´

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har besluttet, at Frederikshavn Kommune skal have en politik 
for frivilligt socialt arbejde. I denne er der lagt op til en højere aktivering af 
borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage til fremtidens 
velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte. 
 
Politikken har været i høring i alle råd, fagudvalg, MED-udvalg, Sundhedspanelet 
og offentlig høring i de frivillige organisationer. På baggrund af de indkomne 
høringssvar er politikken revideret og sendes til endelig godkendelse i 
Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Byrådet med henblik på implementering 
primo 2015.
 
Høringssvarene er tilknyttet som bilag.
 
For at gøre politikken mere handlingsorienteret har Sundhed og Plejes 
administration tilføjet afsnittet ’Fra politik til praksis’. Afsnittet er bl.a. et oplæg til, at 
frivillige, kommune og politikere i samarbejde udvikler de konkrete rammer for 
fremtidens frivillige sociale arbejde på statusmøder i 2015.
 
HovedMED udtrykte i deres høringssvar den 1. oktober 2014 ønske om, at alle 
centre, hvor samarbejde med de frivillige er en mulighed, udarbejder retningslinjer 
for samarbejdet. Dette er skrevet ind i politikken.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
anbefaler byrådet at godkende ’Politik for frivilligt socialt arbejde’.

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2014
Indstillingen godkendt, idet Sundhedsudvalget forventer, at forvaltningen 
undersøger omkring forsikringsforhold – herunder ved Ældresagen og ved Røde 
Kors.
 
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. februar 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19518
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp: SOU/BR
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Bilag
Politik for frivilligt socialt arbejde endeligt bilag (dok.nr.205966/14)
Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 5.pdf (dok.nr.208102/14)
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5. Henvendelse fra Venstre (V) angående private 
pasningsordninger

Sagsfremstilling
Venstres (V) byrådsgruppe beder om at få følgende punkt optaget på byrådets 
dagsorden:
 
Ved møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015, drøftede udvalget, på 
baggrund af en konkret ansøgning, udvalgets principielle holdning ift. etablering af 
private pasningsordninger for skolebørn i alderen 6-11 år i Frederikshavn 
Kommune. Desværre var der ikke flertal i udvalget for at se positivt på denne 
mulighed. Af dagspressen har det dog senere fremgået, at Socialdemokraterne 
alligevel ikke vil modsætte sig den konkrete ansøgning om privat pasningstilbud.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har den 5. februar 2015 på baggrund af en 
henvendelse fra Venstre drøftet fleksibilitetsmuligheder i de kommunale 
pasningstilbuds åbningstider. Det kan konkluderes, at Frederikshavn Kommune 
ikke umiddelbart indenfor det fastsatte serviceniveau, kan efterkomme evt. behov 
for udvidede åbningstider.
 
Venstre mener ikke, at Frederikshavn Kommune skal have eneret på 
pasningstilbud og pointerer, at en privat pasningsordning kan etableres uden udgift 
for Frederikshavn Kommune samt naturligvis etableres med baggrund i 
lovgivningen og under kommunalt tilsyn. Desuden bør der ved godkendelse af 
personer der ønsker at udføre opgaven, lægges vægt på de sammen hensyn, som 
ved godkendelse af private børnepassere og kommunale dagplejere. 
 
Venstre mener, forældrene bør kunne vælge et tilbud, der har den nødvendige 
fleksibilitet ift deres individuelle familiære- og jobmæssige behov samt vælge et 
”anderledes” tilbud, hvis de skønner, at barnet vil kunne profitere af dette.
 
På den baggrund foreslår vi, at Frederikshavn Kommune principielt tillader private 
pasningsordninger. Idet det ikke har været muligt at opnå enighed om dette i 
Børne- og Ungdomsudvalget, ønsker vi forslaget drøftet i byrådet.
 
Vi er i øvrigt bekendt med, at der i dag er henvendelser til institutioner fra forældre, 
der ønsker udvidede åbningstider. Disse henvendelser registreres ikke og derfor 
har vi i udvalget ikke et reelt billede af behovet. Det kan være et vigtigt parameter 
bl.a. ift byrådets indsats for en øget bosætning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7305
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: BR
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Venstre indstiller på baggrund af ovenstående, at:

1. Fremtidige forespørgsler fra forældre med behov for udvidede åbningstider 
registreres i de enkelte enheder og fremsendes til Børne- og 
Ungdomsudvalgets orientering hvert år – i god tid forinden budgetlægning 
og dermed forud for beslutningen om fastsættelsen af det kommende 
kommunale serviceniveau på pasningsområdet. 

2. Byrådet principielt tillader private pasningsordninger i Frederikshavn 
Kommune, når der er aktuelle behov der ikke kan rummes i det kommunale 
tilbud.

3. Evt. ansøgninger tilgår Børne- og Ungdomsudvalget for godkendelse.   

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. februar 2015
Venstres forslag kom til afstemning.
 
For stemte 29:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), 
Ole Rørbæk Jensen (A), Steen Jensen (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), Lars Møller (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 
Højrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager 
(DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).
 
Imod stemte 2: 
Ida Skov (Ø), Søren Visti Jensen (F).
 
Venstres forslag blev godkendt.
 
Fraværende: Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Bilag: 1.1. Indsigelsesnotat 29. januar 2015

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 25. februar 2015 - Kl. 19:00
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Center for Teknik og Miljø 

10-02-2015 

BISL/JECR 

Efterfølgende bemærkninger vedrører planens to offentlighedsfaser: 
 5. september - 31. oktober 2012 og 

 22. september 2014 – 17. november 2014. 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Vandplanen 
Dok.nr. 17587/15 
(vandplanen lægges på sagen og der 
henvises til dette dok.nr.) 

Ad.1 
Vandplan for det Nordlige Kattegat og Skagerrak var 
ikke godkendt og dermed ikke indarbejdet i 
spildevandsplanen, da planen blev sendt i offentlig 
høring.  
De endelige vandplaner blev vedtaget, mens 
spildevandsplanen var i offentlig hørring og blev 
offentliggjort 30. oktober 2014 på Naturstyrelsens 
hjemmeside. 
Vandplanen erstatter bestemmelserne i Regionplanen, 
men spildevandsplanen er stadig regulerende i det 
omfang som den var tidligere, da det var Regionplanen 
som var gældende. 
Spildevandsplanen er efterfølgende blevet tilrettet, og 
det vurderes at denne tilretning ikke kræver en ny 
offentlighedsfase, da vandplanen er lovbunden og skal 
følges. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
- Tages til efterretning 

 

2. DN Frederikshavn/Læsø 
 
Dok.nr. 194670/14  
Dato 7. november 2014 
 
DN-Frederikshavn/Læsø har noteret sig, 
at spildevandsplanen bl.a. fokuserer på 
de forøgede regnmængder, særligt i de 
store og mellemstore byer. De gamle 
fællessystemer på kloakken giver mange 
årlige overløb til recipienten og 
overbelastning af de offentlige 
renseanlæg. Planens håndtering af 
enkeltudledninger i det åbne land er 
velkommen, idet udledningerne har 
været et stort problem i mange år. 
 

Ad. 2 
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Vi noterer os også, at der er rimelig 
overensstemmelse mellem 
Vandhandleplanerne og intentionerne i 
denne plan.  
 
Herefter har vi kun nogle få anbefalinger 
eller præciseringer: 
a. 
Buttergrøften og Grøft Nord er udpeget 
til ”offentligt kloakanlæg”. Det er ikke 
rimeligt i en tid, hvor man i 
turistarbejdet markedsfører Skagen og 
den kulturhistoriske Sønderstrand. De to 
udløb er lejlighedsvis 
spildevandsbelastede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
Studsbjerg dambrug er efter vor 
opfattelse nedlagt. Og driften kan kun 
genoptages efter den nye 
dambrugsbekendtgørelse. 
 
c 
Der satses i planen på maksimal 
nedsivning af regnvand fra oplandsbyer 
og enkeltejendomme i det åbne land. 
Hvor regnvand udledes til vandløb i 
spidsbelastningsperioder, bør der sikres 
forsinkelse på udløbene til åerne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a. 
Grøft Nord samt Buttergrøften blev i forbindelse med 
Frederikshavn Byråds vedtagelse 24. marts 2010 af 
spildevandstillæg nr. 3 til ”Spildevandsplan 2005” for 
den tidligere Skagen Kommune overtaget af 
Frederikshavn Forsyning som kloakanlæg. 

 Grøft nord er offentligt kloakanlæg fra tilløb til 
Grøft nord og ca. 310 m mod øst frem til 
Buttergrøften. 

 Buttergrøften er offentligt kloakanlæg fra 
rundkørslen ved Buttervej/Bøjlevej og frem til 
udløbet på Skagen Nordstrand. Buttergrøften 
anvendes til afledning af separat regnvand samt 
nødoverløb fra Skagen Renseanlæg 

Ved revisionen af spildevandsplanen ændres status ikke 
for de 2 grøfter.   
 
Nedklassificering af grøfterne ændre ikke på 
vandsammensætningen i grøfterne, der er således ikke 
tale om åbne kloakrender. 
 
*Der er ingen overløbsbygværker, som aflaster til 
Buttergrøften og Grøft Nord. Der findes et nødoverløb 
ved en pumpestation, som ifm. driftsstop kan belaste 
grøfterne med spildevand.* 
 
 
b 
Studsbjerg Dambrug, Studsbjergvej 24 er midlertidigt 
ude af drift, men fortsat aktivt jf. Frederikshavn 
Kommunes miljøtilsynsregister samt CVR registret. 
 
 
c 
Det fremgår af forslag til spildevandsplan for 
Frederikshavn Kommune 2012-2016, at der i 
forbindelse med udvidelse eller ændring af 
kloakeringsprincippet for eksisterende kloakoplande til 
separat kloak samt ved etablering af nye separate 
kloakoplande (byggemodninger) skal vurderes, om der 
skal etableres bassinvolumener, særligt når 
udledningen sker til højt målsatte vand- og 
naturområder. 
I forslag til spildevandsplanens kortdel, er der vist en 
række nye bassiner. Dette skal betragtes som 
vejledende, idet behovet for bassinerne, deres placering 
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d 
De klimabetingede virkninger på 
vandløb og havet, der fungerer som 
recipient for overfladevand, gør det i 
ekstreme situationer vanskeligt at 
komme af med regnvandet. DN har i 
målsætninger for kyster og 
lavbundsområder peget på, at 
lavbundsarealer ved overskylning kan 
bidrage til at forhindre opstuvning og 
samtidig bundfælde kvælstof, fosfor og 
biologisk materiale til gavn for dyre og 
planteliv. Vi bidrager gerne med mere 
information om DN’s synspunkter på 
dette og andre områder. 
 

og størrelse bliver vurderet ifm. udførelsen af projektet. 
Der kan således ske ændringer i forhold til det viste.   
 
d 
Det fremgår af spildevandsplanen, at man i forbindelse 
med kommuneplanlægning og lokalplanlægning 
undersøger og vurderer muligheden for at udnytte 
udvalgte grønne områder som oversvømmelsesarealer i 
ekstremregnsituationer. 
Dette foregår allerede i dag i den daglige 
sagsbehandling. 
 
 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i planen. 

 

3. DN Frederikshavn/Læsø 
Dok.nr. 124104/12  
Dato 31. oktober 2012 
Danmarks Naturfredningsforening har 

følgende bemærkning til forslaget til 

spildevandsplan 2012-2015: 

Danmarks Naturfredningsforening kan 

generelt ikke acceptere udledning af 

colibelastet og urenset spildevand til 

natur og havmiljø, bl.a. af hensyn til 

badevandskvaliteten langs kysterne. Vi 

vil særligt tage afstand fra udledning af 

spildevandsbelastet overfladevand til 

Sønderstrand fra Guldmajsgrøften 

SK35RU01 i Skagen”. 

Ad. 3 
 
Centret er opmærksomt på disse forhold, og der foregår 
et samarbejde med Frederikshavn Spildevand om at få 
forholdene bragt i orden.  
*Der er ingen udledning af spildevandsbelastet 
overfladevand til Guldmajsgrøften fra det offentlige 
kloaksystek. Den eksisterende ledning er et separat 
regnvandsudløb. Der var tidligere registreret Ecoli 
bakterier i Guldmajsgrøften, men årsagen til dette er 
lokaliseret og udbedret (fejlkoblinger).* 
Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for 
Skagen Nordby, hvor der fremadrettet skal ske 
afledning af regnvandet i Skagen Havn i stedet for til 
Guldmajsgrøften.  
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i planen   
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4. Danish Crown 
Dok.nr. 198394/14 
Dato: 17. november 2014 
 
Danish Crown A/S har én indsigelse til 
planens afsnit 12.5 – nederste afsnit. 
 
Danish Crown vil gerne sikre sig, at der 
med spildevandsplanen åbnes en reel 
mulighed for at benytte betalingslovens 
§2a stk. 3 om det justerede 
betalingsprincip til spildevandet fra 
Danish Crown Sæby. 
 
For at det justerede betalingsprincip kan 
benyttes, skal kommunens 
spildevandsplan hjemle dette. Vi mener, 
at dette kræver mere end den nuværende 
formulering i forslaget til 
spildevandsplanen. 
 
Vi vil således gerne have indført i 
spildevandsplanen, at det område, som 
Danish Crown er beliggende i er udpeget 
som et område, hvor 
kommunalbestyrelsen giver tilladelse til 
direkte tilslutning til renseanlæg jf. 
Miljøbeskyttelseslovens §32, stk. 1 nr. 3. 
Endvidere skal det angives i planen, at i 
det tilfælde, at Danish Crown ønsker at 
benytte det justerede betalingsprincip, så 
skal transporten af spildevandet fra 
Danish Crown og frem til renseanlægget 
skal ske i Danish Crowns egen ledning.  
 
 

Ad. 4 
 
 
 
Indsigelsen har været forelagt Frederikshavn 
Spildevand A/S, som på bestyrelsesmøde den 27. 
januar 2015 har behandlet indsigelsen. 
 
Frederikshavn Spildevand har modtaget konkrete 
ansøgninger fra yderligere to virksomheder i Skagen 
vedrørende det justerede betalingsprincip. Der er 
således i alt tre virksomheder i kommunen, som har 
givet udtryk for et ønske om at anvende muligheden. 
 
Bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S ønsker 
at potentielle muligheder afdækkes med henblik på at 
kunne imødekomme ansøgninger om justeret 
betalingsprincip. 
 
En ejendom kan alene opnå tilladelse til at udlede 
spildevand i overensstemmelse med det justerede 
betalingsprincip, såfremt kommunens spildevandsplan 
hjemler dette. 
 
Det skal fremgå af spildevandsplanen, at området, som 
den pågældende ejendom er beliggende i, er udpeget 
som et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet 
på at give tilladelse til direkte tilslutning til 
renseanlægget, jf. MBL´s §32, stk. 1 nr. 3. 
 
Spildevandsplanen skal endvidere angive, hvordan 
spildevandet transporteres fra den direkte tilsluttede 
ejendom til renseanlægget. 
 
Med baggrund i at der er tale om en større revision af 
spildevandsplanen der indebærer udpegning af 
konkrete områder for de pågældende virksomheder og 
tilhørende ledningstracéer, anbefales det at det 
justerede betalingsprincip behandles i et særskilt tillæg 
til spildevandsplanen.  
 
  

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
at afsnit 12.5 – Virksomheder med direkte privat 
tilslutning til renseanlæg – ændres, så det 
præciseres, at kommunalbestyrelsen kan give 
tilladelse til direkte tilslutning til renseanlæg og brug 
af det justerede betalingsprincip, hvis 
forudsætningerne for brug af egen 
spildevandsledning er til stede. Konkrete 
henvendelser fra virksomheder vil blive behandlet i 
særskilt tillæg til spildevandsplanen 
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5. Sæby Turistforening og Sæby 
City Management via Teknisk 
Udvalg 
Dok.nr. 43902/11 
Dato 6. februar og 21. marts 2011 
 
Sæby Turistforening og Sæby City 
Management har i brev af 6. februar 
2011 og 21. marts 2011 udtrykt 
bekymring om badevandskvaliteten syd 
for Sæby og Lyngså området. 
Henvendelsen blev behandlet af Teknisk 
Udvalg på møde 19. april 2011. 
 
Teknisk Udvalg besluttede på baggrund 
af henvendelsen, at iværksatte en 
sporingsundersøgelse og udvalget 
fremsatte et ønske om at kloakere dele af 
Lyngså sommerhusområde, hvis den 
dårlige badevandskvalitet skyldes 
spildevandsbelastning fra 
sommerhusområdet. 
 
 

Ad 5 
PMU 8. maj 2012 – sag 11/69 
Sporingsundersøgelse gennemført i 2011-12, viser, at 
den fækale forurening hovedsageligt stammer fra 
Korrebækken, der har sit udløb ca. 80 meter nord for 
badevandstationen ved Sønderklit.  
En væsentlig kilde er et afløb fra en mark, hvor der går 
mange køer hele sommeren. Den høje belastning ses 
kun under regn. DNA undersøgelsen viser, at der er en 
fækal forurening fra kvæg og andre dyr. Altså ikke 
mennesker. 
En anden kilde er et regnvandsafløb i Lyngså by. 
Regnvandsafløbet har afløb til en dam, der har afløb til 
Korrebækken. Belastningen herfra ses kun under meget 
kraftig regn.  
Kilden til det store indhold af tarmbakterier i 
regnvandsafløbet er pt. ukendt. DNA undersøgelsen 
indikerer også her at der er en fækal forurening fra 
kvæg og andre dyr. Altså ikke mennesker. 
 
DNA-undersøgelsen viser således, at Lyngså 
sommerhusområde og afløbet fra Klitbækken ikke er 
den væsentligste kilde til den fækale forurening af Blå 
Flag stranden Sønderklit. 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i planen 

 

6.”Borgermødet” i Skagen 
 

Dok.nr. 198078/14  
Dato 15.november 2014 

 
a. Borgermødet mener at det er direkte 

pinligt, at det rådgivende firma har 
anvendt en skabelon fra en anden 
kommune som udgangspunkt for 
spildevandsplanens tekstdel. 

 
b. Borgermødet mener, at indholdet af 

deres klage til Miljø- og 
Naturklagenævnet over manglende 
miljøvurdering af det første forslag til 
Spildevandsplan for Frederikshavn 
Kommune 2012-2015 som blev 
offentliggjort i august måned 2012 
skulle have været medtaget i den 
efterfølgende miljøvurdering af det 
nu fremsatte forslag til 
Spildevandsplan for Frederikshavn 
Kommune 2012-2016. 

Ad. 6 
 
 

 
 

a. Taget til efterretning 
 
 
 
 
 

b. Borgermødets klage til Natur- og Miljøklagenævnet 
over manglende miljøvurdering af det første forslag 
til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 
2012-2015 indeholder en række synspunkter 
omkring planmæssige forhold og faktiske forhold i 
Skagen. 
Frederikshavn Kommune videresendte klagen til 
Miljø- og Naturklagenævnet med kommunens 
bemærkninger til klagens indhold. 
Efterfølgende har Natur- og Miljøklagenævnet 
ophævet kommunens afgørelse om at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering og sendt sagen til 
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c. Borgermødet mener at 
spildevandsplan for Skagen 
Kommune 2005-2010 stadig er 
gældende. 

 
d. Borgermødet påpeger forskellige 

formuleringer om 
Vandrammedirektivet. 

 
 

e. Borgermødet mener, at 
formuleringerne omkring Grøn 
Kommune: ”Frederikshavn 
Kommune deltager i samarbejder 
med henblik på i langt højere grad 
at integrere klima, bæredygtighed 
og vedvarende energi i 
kommuneplanen” er ”flotte ord og 
ingen handling”. 

 
 
f. Det er Borgermødets opfattelse, at et 

byråd godt kan vedtage en 
spildevandsplan, men at 
Naturstyrelsen efterfølgende har 
tilsynspligten og retten til at give 
udledningstilladelse til udledning af 
separat overfladevand. 

 
 

g. Borgermødet gør opmærksom på, at 
selv om Byrådets vedtagelse af en 
spildevandsplan ikke kan ankes til 
anden administrativ myndighed, må 
Byrådet være indstillet på at kunne 

fornyet behandling i Frederikshavn Kommune. 
Miljø- og Naturklagenævnets begrundelse for at 
afgøre at spildevandsplanen skal miljøvurderes er, 
at planen indeholder en stillingtagen til 
spildevandshåndteringen i kommunen, herunder til 
den fremtidige renseanlægsstrategi, 
slamhåndtering og andre 
afledningsforanstaltninger, og finder at 
planlægning af en sådan karakter og omfang må 
antages at få væsentlig betydning for miljøet og 
dermed i sin natur er en plan, der skal vurderes 
efter reglerne i miljøvurderingsloven. 
Miljøvurderingen, som er udarbejdet af et 
rådgivende firma, beskriver bl.a. afhjælpning af 
risiko for oversvømmelser i forbindelse med 
kloakfornyelse, placering af nye kloakanlæg, og 
tilslutning af regnvand til offentlig kloak. 
 

c. Det er korrekt at spildevandsplanen for Skagen 
Kommune 2005-2010 er gældende indtil den 
erstattes af Spildevandsplan 2012-2016 for 
Frederikshavn Kommune. 
 

d. Se pkt. 1 Vandplanen i indsigelsesnotatet. 
 

 
 
 

e. Taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Det er Byrådet der vedtager spildevandsplanen, 
men efterfølgende også Byrådet der giver tilladelse 
til udledning af separat overfladevand. Byrådet 
fører endvidere tilsyn med udledning af separat 
overfladevand fra private anlæg. Naturstyrelsen 
fører udelukkende tilsyn med kommunal udledning 
af separat overfladevand.  

 
 

g. Taget til efterretning. 
Det er centrets vurdering, at spildevandsplanens 
indhold ligger indenfor rammerne af gældende 
lovgivning på området.  
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blive gjort personligt juridisk 
ansvarlig herfor, hvis Byrådet på 
forhånd er gjort opmærksom på, at 
man vedtager noget ulovligt.  

 
 

h. Borgermødet gør opmærksom på, at 
borgermødets indsigelser til 
Klimatilpasningsplanen ikke er 
indarbejdet heri. 

 
 

i. Borgermødet gør opmærksom på, at 
der skal være overensstemmelse 
mellem Spildevandsplanen og 
lokalplaner og særligt bestemmelser 
heri, der vedrører 
spildevandsafledning 

 
Der citeres fra lokalplan nr. 57-B.34 
for et boligområde i Skagen (1987), 
Redegørelsesdelen:   
”Området ligger lavt i forhold til 
havets overflade. Det gør det svært 
at komme af med overfladevandet, 
men byrådet arbejder med en samlet 
plan for områdets afvanding” og i 
næste afsnit efterfulgt af ”Afledning 
af overfladevandet skal ske gennem 
et samlet rørsystem suppleret med 
pumper, hvor det er nødvendigt”. 
Borgermødet mener, at der er et ikke 
opfyldt juridisk aspekt over for 
parcelhusejerne , som købte 
grundene i området under disse 
betingelser. 
 

j. I afsnittet om ændring af 
tilslutningsret/-pligt i et eksisterende 
kloakopland står der bl.a., at der kan 
indgås en aftale om at ændre 
tilslutningsforholdene så alt tag- og 
overfladevand fremover nedsives 
lokalt på grunden. Borgermødet 
ønsker at der tilføjes ”hvis ikke lokale 
forhold forhindrer det”.  

 
k. Borgermødet roser formuleringen 

om at i der i forbindelse med 
udvidelse eller ændring af 
kloakeringsprincip for eksisterende 
kloakoplande samt ved etablering af 
nye kloakoplande (byggemodninger) 

 
 
 

 
 

 
h. Borgermødets indsigelser til 

Klimatilpasningsplanen behandles i et særskilt 
indsigelsesnotat der omhandler 
Klimatilpasningsplanen. 

 
i. Området er i både Spildevandsplan for Skagen 

Kommune 2005-2010 og i forslag til 
Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 
2012-2016 separatkloakeret. Der ændres således 
ikke på kloakeringsprincippet.  

 
Frederikshavn Kommune har i efteråret 2014 
igangsat et arbejde med at kortlægge og udbedre 
forholdene omkring afledning af overfladevand og 
drænvand i Skagen Nordby. Arbejdet udføres i 
samarbejde med Frederikshavn Spildevand A/S og 
borgere i Skagen. 
Borgermødets repræsentanter vil også indgå i dette 
arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Den ønskede formulering tilføjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k. Tages til efterretning. 
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skal det vurderes, om der skal 
etableres bassinvolumener, særligt 
når udledningen sker til højt 
målsatte vandløb. Borgermødet 
tilkendegiver at tidligere 
beslutninger om noget tilsvarende 
tilbage i Skagen i 1987 aldrig er 
blevet gennemført. 

 
l. I spildevandsplanen er der en 

beskrivelse af ejerskab og ansvar for 
udløb for vejafvanding. 
Udløb fra kommuneveje ejes af 
Frederikshavn Kommune og drives 
af Center for Park og Vej. 
Udløb fra hovedlandeveje ejes af 
Transportministeriet og drives af 
Vejdirektoratet. 
Udløb fra private fællesveje ejes af de 
private ejere og drives af de private 
ejere. 
Hertil bemærker Borgermødet, at de 
håber at fornuften sejrer, og at 
Frederikshavn Kommune ellers kan 
påføres anselige udgifter. 
 
 
 

m. I spildevandsplanen er det beskrevet, 
at ejendomme beliggende i nye 
kloakoplande som udgangspunkt vil 
få stillet krav om maksimal afledning 
af regnvand (tag- og overfladevand 
fra befæstede arealer) fra matriklen 
til offentlig kloak. Kravene er 
defineret som en maksimal tilladelig 
befæstelsesgrad for matriklen i 
forhold til områdetyperne for 
kloakoplandet. For 
parcelhuskvarterer er max. 
befæstelsesgrad fastsat til 30 %.  
Ejendomme beliggende i 
eksisterende kloakoplande kan 
ligeledes få stillet krav om maksimal 
afledning af regnvand. Kravene 
stilles i henhold til de maksimale 
befæstelsesgrader for kloakoplandet 
og gives som påbud, jf. 
Miljøbeskyttelsesloven, efter en 
konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. 
 
Borgermødet mener at en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. Tages til efterretning.  
Det er forventeligt at der vil opstå situationer hvor 
ejerskabet ikke er entydigt. 
Det er ikke teksten i spildevandsplanen der 
fastsætter ejerskabet af de konkrete kloakledninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. Kravene om maksimal afledning, som defineres 
som en maksimal befæstelsesgrad, er stillet for at 
afledningen af overfladevandet kan rummes i 
kloakledningerne, og ud fra et ønske om at 
regnvand skal afledes lokalt og ikke pumpes over 
lange strækninger.  
Det er muligt at befæste yderligere, eksempelvis en 
indkørsel eller en terrasse, hvis det overskydende 
vand enten afledes på egen grund til en faskine eller 
der etableres forsinkelse på udledningen til 
kloakken i form af en vandbremse.  
 
Krav om forsinkelse i eksisterende områder sker i 
dag kun i ganske få tilfælde i forbindelse med større 
byggesager, eksempelvis på en ejendom i midtbyen 
hvor befæstelsesgraden kan være op til 100 %. 
Som nævnt gives kravet til eksisterende ejendomme 
efter miljøbeskyttelsesloven som et påbud der kan 
påklages. 
Administrationen på området sker allerede i dag 
som beskrevet ovenfor og i spildevandsplanen. 
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befæstelsesgrad på 30 % i et 
parcelhusområde er fuldstændig 
urealistisk, da den tilladte 
byggeprocent i Skagen Nordby er 25 
– 30 %. 
  

n. Borgermødet gør opmærksom på at 
Vandplanen for det nordlige Kattegat 
og Skagerak er trådt i kraft pr. 30. 
oktober 2014.  
Borgermødet mener, at de nye 
vandplaner er gældende lovgivning 
og ikke spildevandsplanen. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

n. Se pkt. 1 i indsigelsesnotatet. 
Vandplanen erstatter bestemmelserne i 
Regionplanen, men spildevandsplanen er stadig 
regulerende i det omfang som den var tidligere, da 
det var Regionplanen som var gældende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø 
indstiller: 
At der foretages ændring i planen jf. 
punkt j.  
Den øvrige tekst fastholdes uændret. 
 

 

7. ”Borgermødet i Skagen” 
Dok nr. 124095/12 
Dato 30. oktober 2012 
 
a. Borgermødet gør indsigelse imod at 

vandløb nedklassificeres til 
kloaktekniske anlæg. 

 
b. I indsigelsen oplistes endvidere en 

række forhold vedrørende 
eksisterende udledning af regnvand 
og spildevand, som Borgermødet 
mener er ulovlige forhold. 
 
 

c. Borgermødet gør opmærksom på, at 
Spildevandsplan for Skagen 
Kommune indeholdt et noget større 
arealudlæg end forslag til 
spildevandsplan for Frederikshavn 
Kommune 2012-2015. 

 
 

 
 
 

Ad. 7 
 
 
 
a. Forslaget til spildevandsplan er blevet ændret, så 

der i den anden udgave af spildevandsplanen ikke 
foretages en nedklassificering af vandløb. 
 

b. Centret er opmærksomt på disse forhold, og der 
foregår et samarbejde med Frederikshavn 
Spildevand om at få forholdene bragt i orden.  

 
 
 

 
c. Arealerne er bevidst udtaget af planen, da der er et 

ønske om kun at medtage områder som forventes at 
skulle bebygges indenfor planperioden. 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At der ikke foretages ændringer i 
planen. 
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8.”Borgermødet i Skagen” 
Dok.nr. 84886/12 
Dato 3. august 2012 
 
a. Borgermødet påpeger at 7 

regnvandssøer som er angivet i 
Spildevandsplan for Skagen 
Kommune 2005-2010 ikke er omtalt 
i forslag til Spildevandsplan for 
Frederikshavn Kommune 2012-2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Borgermødet forstår ovenstående 
som om at Frederikshavn Spildevand 
A/S forsøger at omgå 
miljøbeskyttelsesloven og desuden 
pålægge den enkelte parcelejer 
udgifter til faskineanlæg. 

 
c. Borgermødet påpeger at et 

faskineanlæg kan medvirke til at 
hæve grundvandsspejlet på den 
enkelte parcel med skader på især 
isolering og fundament til følge. 

 
 

Ad. 8 
 
 
 
a. Spildevandsplan for Skagen Kommune 2005-2010 

dækkede et større område i Skagen Nordby end 
forslag til spildevandsplan for Frederikshavn 
kommune 2012-2016. Det fremgår af forslag til 
spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 
2012-2016, at der i forbindelse med udvidelse eller 
ændring af kloakeringsprincippet for eksisterende 
kloakoplande samt ved etablering af nye 
kloakoplande (byggemodninger) skal vurderes, om 
der skal etableres bassinvolumener, særligt når 
udledningen sker til højt målsatte vand- og 
naturområder. 
I forslag til spildevandsplanens kortdel, er der vist 
en række nye bassiner. Dette skal betragtes som 
vejledende, idet behovet for bassinerne, deres 
placering og størrelse bliver vurderet ifm. 
udførelsen af projektet. Der kan således ske 
ændringer i forhold til det viste.   

 
b. I områder hvor grundejer har betalt 

tilslutningsbidrag til afledning af såvel spildevand 
som regn/overfladevand kan ejer ikke pålægges at 
bortskaffe regn/overfladevand på egen grund.  

 
 
 
c. Det er korrekt, at hvis man nedsiver regn- og 

overfladevand i stedet for at bortlede det i rør, vil 
der ske en større grundvandsdannelse på stedet. 
*Inden udførelse af et konkret 
byggemodningsprojekt bliver der lavet en 
detailvurdering af kloakeringsprincippet udfra en 
række forundersøgelser.* 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At der ikke foretages ændringer i 
planen. 
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9. Tage Kielsgaard Rasmussen,  
Dok.nr. 124111/12 og 198411/14 
Dato 30. oktober 2012 og 17. november 
2014. 
 
a. Tage Kielsgaard gør i forbindelse 

med planforslagets første 
offentlighedsfase i 2012 opmærksom 
på, at der ikke er beskrevet en 
løsning i forhold til opstemning af 
regnvand/spildevand i Fyrgrøften. 
Der henvises til en rapport fra 
Hedeselskabet, 2001, hvor det 
foreslås at Fyrregrøften rørlægges på 
en strækning for at der ikke sker 
tilsanding. 

 
 
 

b. I forbindelse med planforslagets 
anden offentlighedsfast i 2014 
påpeger Tage Kielsgaard igen, at 
Fyrregrøften er belastet med 
spildevand, og at forholdet ikke er 
behandlet i miljøvurderingen af 
forslag til spildevandsplan. 

 
 
 
 
 
 
c. Der erindres endvidere om, at der i 

afsnittet omkring badevand bl.a. står, 
at Frederikshavn Kommune ønsker 
de bedst mulige forhold i forbindelse 
med den rekreative anvendelse af 
kysterne. 

 
 

d. Tage Kielsgaard gør opmærksom på 
at vandplanen er gældende 
lovgivning. 

 
e. Tage Kielsgaard gør opmærksom på, 

at der er forsvundet et skilt med 
teksten ”Badning i Å-udløbet 
frarådes”  i Fyrregrøftens udløb over 
Sønderstrand. 

 
f. Tage Kielsgaard foreslår at udløbet af 

Fyrregrøften, og kun udløbet bliver 
rørlagt og forsynet med en rustfri 

Ad.9 
 
 
 
 
a. Plan- og miljøudvalget har igangsat en planlægning 

af afledningsforholdene i Skagen Nordby, hvor man 
bl.a. arbejder hen imod at overløbsbygværket som 
aflaster spildevand til Fyrgrøften nedlægges. *Der 
vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, 
hvor dette er nærmere beskrevet. Fyrgrøften er et 
vandløb, og evt. ændringer af vandløbets 
udformning skal behandles iht. vandløbsloven.  

 
 
 
 
 
 

b. Der findes to overløb til Fyrgrøften som kan aflaste 
opspædt spildevand ved kraftige regnskyl, og ellers 
kun separate regnvandsudledninger. 
Disse overløb ophører, når en planlagt 
regnvandsledning til havnen etableres. 
Det er korrekt at miljøvurderingen som er foretaget 
af COWI ikke behandler det konkrete forhold 
omkring Fyrregrøften. Miljøvurderingen er 
foretaget på et mere overordnet niveau, og 
beskriver ikke de enkelte eksisterende udløb i 
kommunen. 
Se i øvrigt a. 

 
c. Det fremgår af badevandsanalyserne for 2014, at 

alle 10 prøver som er taget ved Skagen 
Sønderstrand overholder kravværdierne til E Coli 
og Enterokokker.  
I badevandsprofilen for Skagen Sønderstrand er 
badevandskvaliteten betegnet som udmærket, som 
er den højeste af i alt fire kategorier. 

 
d. Til efterretning. 

 
 
 

e. Udbedring er iværksat hos Park og Vej. 
 
 
 
 
 

f. Fyrgrøften er et vandløb, og evt. ændringer af 
vandløbets udformning skal behandles iht. 
vandløbsloven.  Det er ikke omfattet af 
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kontraklap ud i Kattegat,for at 
forhindre oversvømmelser. 

 
g. Der spørges ind til hvordan 

kommunen kan lade Frederikshavn 
Forsyning pumpe urenset spildevand 
og i enorme mængder ud på Skagen 
Sønderstrand og videre direkte ud i 
Kattegat.   

 
 

spildevandsplanen. 
 
 

 
g. Frederikshavn Forsyning har ingen direkte udløb til 

Sønderstrand. Udløb til Fyrgrøften og 
Hvidegrøften/Guldmajsgrøften belaster 
Sønderstrand, da disse vandløb munder ud på 
stranden. Der er redegjort for udløbene i bilag C 
”status udløbsskemaer”. Der findes 2 overløb til 
Fyrgrøften, som kan aflaste opspædt spildevand ved 
kraftige regnskyl, og ellers kun separate 
regnvandsudledninger. Disse overløb ophører når 
en planlagt regnvandsledning til havnen etableres. 
Det fremgår af badevandsanalyserne for 2014, at 
alle 10 prøver som er taget ved Skagen 
Sønderstrand overholder kravværdierne til E Coli 
og Enterokokker. I badevandsprofilen for Skagen 
Sønderstrand er badevandskvaliteten betegnet som 
udmærket, som er den højeste af i alt fire 
kategorier. 

 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At der ikke foretages ændringer i 
planen. 

 
 

10. Ronnie Toft 
Dok.nr. 124127/12 
Dato 30. oktober 2012 
 

a. Der udtrykkes bekymring overfor 
nedklassificering af grøfter og 
vandløb til spildevandstekniske 
anlæg. 
  

b. Der gøres opmærksom på en 
stigende grundvandsstand i 
Skagen Nordby. Det foreslås at 
der etableres en regnvandssø i 
omårdet. 

 
 
 
 
 
 

Ad 10 
 
 
 

a. Det er besluttet, at der ikke foretages 
nedklassificeringer af vandløb. 
 
 
 

b. Spildevandsplanen skal som udgangspunkt ikke 
løse problemer med høj grundvandsstand. I 
vandlidende områder kan der etableres dræning 
iht. vandløbsloven for at afhjælpe problemerne.  
I nogen grad kan stigning i grundvandsstanden 
formindskes, hvis regnvand afledes i rør væk fra 
området i stedet for at blive nedsivet i området. 
Der er ingen nye planlagte områder med 
nedsivning af tag- og overfladevand i Skagen 
nordby. 
Der vil blive udarbejdet et tillæg til 
spildevandsplanen vedr. Skagen nordby. 

 
Center for Teknik og Miljø indstiller: 
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- At der ikke foretages ændringer i 

planen. 
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FORORD 

Nærværende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune, ”Spildevandsplan 2012-
2016”, erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Frederikshavn, 
Skagen og Sæby kommuner. 

Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i 
Frederikshavn Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden miljømæssige konse-
kvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Frederiks-
havn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S. 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både  
nationalt, regionalt og lokalt. 

Spildevandsplanen er Frederikshavn Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af  
eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem samt for rensningen af 
spildevand i det åbne land. Spildevandsplanen beskriver endvidere de opgaver, der  
udføres i Frederikshavn Spildevand A/S – det vil sige for takstfinansierede midler. 

Spildevandsplanens hensigt er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god 
forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder, samt arbejde hen imod at bevare 
værdien af det offentlige spildevandsanlæg (kloakanlæg, bygværker og renseanlæg). 

Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vand-
kvaliteten i vandområderne (vandløb, søer og kystvande) kan opfyldes i højere grad, 
end det er tilfældet i dag, samt at spildevandshåndteringen i kommunen sker under 
størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. 

Udarbejdelsen af nærværende spildevandsplan blev påbegyndt for flere år siden. Nog-
le af status-dataene i planen er fra opstart af planens udarbejdelse, men det er vurde-
ret, at årstallene for disse data ikke har betydning for planens indhold. Baggrunden for 
det langstrakte planarbejde er bl.a. at spildevandsplanen skulle koordineres med ved-
tagelsen af den statslige Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak.  
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1 LÆSEVEJLEDNING 

Spildevandsplanen er opbygget af flere elementer, der hver især henvender sig til  
forskellige målgrupper. 
 

Hvilke dele af planen er interessant for dig? 

Er du Mest relevante kapitler for dig 

Borger/virksomhed:  

(bosat i et kloakeret område) 
Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 8: Kloakoplande 

Kapitel 9: Kloakfornyelse 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Borger/virksomhed:  

(bosat i landområde uden for  
kloakeret område) 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 11: Spildevandsrensning i det åbne land 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Politiker: Kapitel 3: Lov- og planlægningsgrundlag 

Kapitel 4: Målsætninger for spildevandshåndteringen 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Bilag H: Miljøvurdering 

Forsyning: 

 
Kapitel 3: Lov- og planlægningsgrundlag. 

Kapitel 4: Målsætninger for spildevandshåndteringen 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 7: Slamhåndtering 

Kapitel 8: Kloakoplande 

Kapitel 9: Kloakfornyelse 

Kapitel 10: Kloakbygværker og udløb 

Kapitel 11: Spildevandsrensning i det åbne land 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Bilag H: Miljøvurdering 

Miljømyndighed: Kapitel 3: Lov- og planlægningsgrundlag 

Kapitel 5: Vandområdernes kvalitet og målsætning 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 7: Slamhåndtering 

Kapitel 10: Kloakbygværker og udløb 

Kapitel 11: Spildevandsrensning i det åbne land 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Bilag H: Miljøvurdering 
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2 INDLEDNING 

Spildevandsplan 2012-2016 
Spildevandsplan 2012-2016 er en sammenlægning og revision af de tidligere gælden-
de spildevandsplaner for: 

 Frederikshavn Kommune, 2005-2016. 

 Skagen Kommune, 2005-2010. 

 Sæby Kommune, 2000-2012. 
 

Spildevandsplan 2012-2016 udgør således et fælles, koordineret grundlag for de kom-
mende års administration af spildevandsområdet i Frederikshavn Kommune. I nærvæ-
rende Spildevandsplan er følgende forhold endvidere indarbejdet: 

 Kommunalreformen. Sammenlægning af de tidligere Frederikshavn, Skagen og 
Sæby kommuner til Frederikshavn Kommune, afviklingen af Nordjyllands Amt 
samt oprettelsen af statslige Miljøcentre. 

 Selskabsdannelsen. Frederikshavn Forsyning A/S er dannet med virkning fra 1. 
januar 2007. Vandreformen med tvungen selskabsdannelse for vandsektoren i 
Danmark trådte i kraft 1. januar 2010.  

 Vandrammedirektivet. Implementering af Vandrammedirektiv for så vidt angår 
forarbejdet til en Vandplan. 

 Grøn Kommune. Frederikshavn Kommune deltager i samarbejder med henblik 
på i langt højere grad at integrere klima, bæredygtighed og vedvarende energi i 
kommuneplanlægningen. 

2.1 HVAD ER EN SPILDEVANDSPLAN? 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en Spildevandsplan, 
som skal indeholde oplysninger om eksisterende forhold og planlagte tiltag inden for 
spildevandsområdet. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgø-
relsens ajourføre spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølge-
plan, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. 

I perioden frem til den næste generelle revision af spildevandsplanen vil alle betydende 
ændringer af oplandsgrænser, kloakeringsprincipper, angivelser af planlagte kloakpro-
jekter med videre løbende blive indarbejdet via tillæg til spildevandsplanen med forud-
gående offentlig fremlæggelse af forslaget. 

Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan er datamæssigt implementeret i program-
met GIDAS, der indeholder funktionalitet og en digital datastruktur, der understøtter 
den løbende opdatering af PULS. Yderligere foretages udveksling med PlansystemDK 
og i relation hertil DIADEM (fra den dato hvor kommunen jf. Spildevandsbekendtgørel-
sen har pligt til at levere oplysninger om kloakoplande til DIADEM). 

PULS 
Oplandsdata og regnbetingede punktudledninger fra kloakoplande, renseanlæg og in-
dustrier skal registreres og indrapporteres via Miljøportalen til Naturstyrelsens lands-
dækkende database, PULS (PunktUdLedningsSystem), der på dette område har er-
stattet det tidligere WinRis. 

PLANSYSTEM DK OG DIADEM 
PlansystemDK er statens digitale samlingspunkt til udstilling af en række planer, her-
iblandt spildevandsplaner.  
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Spildevandsplanen skal løbende opdateres og være tilgængelig i PlansystemDK, hvor-
til kommunerne blandt andet skal indberette kloakområdernes geografiske udstræk-
ning.  

Baggrunden for denne beslutning er, at der i forbindelse med DIADEM projektet (DIgi-
tal ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel) skal etableres digital ad-
gang til visse oplysninger vedrørende spildevandsplaner. Formålet med DIADEM er, at 
alle de offentlige ejendomsoplysninger, der er nødvendige ved ejendomshandel, sam-
les ét sted, og at disse stilles til rådighed for borgere, virksomheder og offentlige myn-
digheder via internettet. Som et delprojekt i DIADEM vil spildevandsplaner derfor skulle 
digitaliseres og lægges ind i PlansystemDK, mens den efterfølgende ajourføring skal 
varetages af kommunerne. 

Denne spildevandsplans implementering i GIDAS sikrer, at data kan leveres i en data-
struktur som følger Naturstyrelsens vejledning, ”PlanDK3, Datamodel og registrerings-
vejledninger for spildevandsplaner”, der beskriver den datamodel, hvormed data skal 
udveksles til PlansystemDK, og således at data kan leveres i takt med, at Plansy-
stemDK og DIADEM-projektet udvikles.  

2.2 HVAD BETYDER SPILDEVANDSPLANEN FOR KOMMUNENS BORGERE 

Spildevandsplanen kan betragtes som en forhåndsorientering til kommunens 
borgere om, hvilke initiativer Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spil-
devand A/S planlægger at igangsætte indenfor spildevandsområdet. 

Spildevandsplanen er således grundlaget for, at Frederikshavn Kommune kan 
pålægge grundejere at foretage konkrete tiltag, som f.eks. forbedre spilde-
vandsrensningen fra udpegede ejendomme i det åbne land, ændre kloakerings-
princippet på ejendomme i kloakerede oplande, afgive areal til spildevands-
anlæg enten ved frivillig aftale eller ekspropriation. 

Nærværende Spildevandsplan medfører bl.a., at: 

 Ca. 50 ejendomme i udpegede oplande i det åbne land skal forbedre 
spildevandsrensningen. 

 Ca. 5.800 hustanke er tilsluttet en obligatorisk kommunal tømningsord-
ning. 

 Eksisterende og nye ejendomme inden for ca. 1.000 ha planlagte kloak-
oplande har pligt til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem, når der er 
fremført kloakstik til matrikelgrænsen. 

 Ejendomme vil blive pålagt at ændre kloakeringsprincippet på privat 
grund. Disse er ejendomme beliggende i oplandene: 

o FB26, FC14, FC17, FC18, FC19, FC20, FC21, FC22, FD01, 
FD16, FD19, FD26, FD33, FD34, FD35, FD36, FD37, FD38, 
FD43, FD44, FE12, FE13 og FF16 i Frederikshavn. 

o RA12 og RA14 i Ravnshøj. 

o SK24 og SK30 i Skagen. 

o SR02, SR03, SR04 og SR06 i Skærum. 

o SA05, SB03, SB10, SB15, SB26, SB27, SB28, SD04, SD19, 
SD20, SE01, SE04, SE05, SE06, SE11 i Sæby. 

 Planlagte offentlige spildevandsanlæg (kloakledninger, bassiner, byg-
værker) eventuelt skal placeres på privat grund. Den præcise placering 
af disse anlæg fastlægges først i forbindelse med detailprojekteringen 
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af spildevandsanlægget, hvorfor de berørte ejendomme (matrikler) ikke 
er angivet i nærværende Spildevandsplan. 

 Der stilles krav om en maksimal afledning af regnvand (tag- og over-
fladevand) for alle ejendomme (matrikler) i eksisterende og planlagte 
kloakoplande.  

En vedtaget Spildevandsplan fastlægger således rammerne for afledningen og rens-
ningen eller anden bortskaffelse af spildevandet i kommunen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ANSVAR FOR ADMINISTRATION AF SPILDEVANDSPLANEN 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S er forpligtet til at udføre de 
tiltag, der er beskrevet i Spildevandsplanen. For borgerne er planen en forhåndsorien-
tering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. 

Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: 

 Myndighedsforhold: Frederikshavn Kommune 

o Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvan-
de samt meddelelse af udledningstilladelser vedrørende private og of-
fentlige spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). 

o Meddelelse af tilladelse til private spildevandsanlæg på ejendomme 
uden for kloakeret opland. 

o Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg. 

o Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet 
separatkloakering af fælleskloak. 

o Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejen-
domme i det åbne land. 

o Overordnet ansvar for revision af Spildevandsplanen. 

 Driftsforhold (kloak- og renseanlæg): Frederikshavn Spildevand A/S  

o Udbygning og fornyelse af det offentlige kloakanlæg i overensstemmel-
se med Kommuneplan og Spildevandsplan. 

o Transport af spildevand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder, 
herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve led-
ningsanlægget. 

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for: 

o at indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand, separat regnvand og nød-
overløb til vandløb, søer, kystvande og jorden (nedsivning). 

o at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, Kommuneplanen 
samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for 
Frederikshavn Spildevand A/S. 

o at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloak-
system samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten 
for Frederikshavn Spildevand A/S. 

o at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige 
fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. 

o at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme 
uden for offentligt kloakerede områder, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE). 

o at Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S kan ekspropriere sig ret til arealerhver-
velse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spilde-
vandsanlæg. 
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o Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. 
Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat 
overfladevand. 

o Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinier for affald, 
dvs. begrænse restproduktmængden samt fremme genanvendelsen af 
slam. 

o Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det 
åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Frederikshavn 
Spildevand A/S. 

o Administration af tømningsordningen. 

2.4 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD 

I Spildevandsplanen beskrives eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter 
inden for Spildevandsplanens område. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE 

Et forslag til Spildevandsplan 2012-2016 forelægges Byrådet inden forslaget fremlæg-
ges i offentlig høring i minimum 8 uger. 

Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være mulighed for kommentering og indsigelse 
fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. 

Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af 
Spildevandsplan 2012-2016. Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administra-
tiv myndighed. 

Spildevandsplanens indhold vil kunne læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk). Der vil ligeledes være et link til spildevandsplanen på Frede-
rikshavn Forsynings hjemmeside (www.forsyningen.dk). 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 
Frederikshavn Kommunes spildevandsplan 2012-2016 er miljøvurderet i henhold til Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag H. 

 

2.6 REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN 

Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af 
spildevand inden for Frederikshavn Kommune. 

Af hensyn til at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af Spilde-
vandsplanen, er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: 

 Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsind-
skrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S: 

Elementer i Spildevandsplanen: 

o Målsætninger for spildevandshåndteringen. 

o Gennemførelse af renseanlægsstrategi. 

o Udbygning og fornyelse af kloaksystemet. 

o Slamhåndtering. 

o Spildevandsrensning i det åbne land. 

o Administrative forhold. 

o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. 

http://www.frederikshavn.dk/
http://www.forsyningen.dk/
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o Ajourføring af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip 

o Ændringer som følge af tiltag udført i overensstemmelse med spilde-
vandsplanens angivelser dvs. ændring fra status til plan. 

o Ændre placering af kloakanlæg som følge af nye kloakregistreringer, 
kloakfornyelse m.v. 

o Ajourføring af fællesprivat kloakerede områder i takt med, at den for-
nødne dokumentation tilvejebringes. 

o Tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt 
medlemskab (åbne land). 

o Tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland ef-
ter privat initiativ. 

o Tilretning af simple datafejl. 

o Mindre korrektioner af oplandsgrænser i randområder, når dette er i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

 Egentlige revisioner eller tillæg til Spildevandsplanen vedtages af Byrådet  
efter en offentlighedsfase. 

  



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  13 
   
 

 

3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

3.1 LOVGIVNING 

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 samt be-
kendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Administrationen af spildevandsområdet er yderligere reguleret via et antal love, be-
kendtgørelser og planer, hvoraf de mest centrale er gengivet nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 32 gælder: 

§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde 
oplysninger om 

1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 

2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller 
delvist, 

3) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslut-
ning til spildevandsrenseforsyningsselskabet, 

4) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 

5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder 
uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 

6) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt 
renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende 
til et bestemt renseniveau, 

7) hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsekto-
rens organisering og økonomiske forhold, 

8) afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og 

9) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. 
 
Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 
1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbe-
styrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har 
betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1. 

Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed. 

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om 
offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedurer herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og 
fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og 
administrationen af loven. 



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  14 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Vandsektorloven 
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) samt 
den tilhørende ændringslov (Konsekvensloven) er begge vedtaget af Folketinget den 
28. maj 2009. Vandsektorloven har haft konsekvenser for organiseringen og økonomi-
en i Forsyningsvirksomhederne. Nogle af hovedelementerne i Vandsektorloven er: 

 Adskillelse af myndighed (Kommune) og drift (Forsyning).  
De kommunale forsyningsvirksomheder (vand- og spildevandsforsyninger) er 
blevet selskabsdannet. Frederikshavn Kommune har i den anledning bl.a. 
dannet Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Spildevand A/S. 

 Dannelse af et Forsyningssekretariat. 
Miljøministeriet har oprettet et Forsyningssekretariat (under Konkurrencesty-
relsen), der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking, fastsættelse af 
prisloft samt orientere offentligheden om resultaterne af benchmarkingen. 

 Indførelse af prisloft for vandselskaberne. 
Der er indført et prisloft for vandpriserne. De nærmere regler vedrørende ind-
førelsen af prisloftsreguleringen er præciseret i ”Bekendtgørelse om prisloft-
regulering m.v. af vandsektoren” (BEK nr. 143 af 9. februar 2010). 

 Forpligtet til at deltage i benchmarking. 
Frederikshavn Spildevand A/S foretager en registrering og indberetning af 
oplysninger angående miljøforhold, service- og driftsforhold samt økonomi-
ske forhold til Forsyningssekretariatet. På baggrund af denne indberetning 
foretages en beregning af vandselskabets effektivitet i form af resultatorien-
teret benchmarking (undersøgelse og sammenligning af vandselskabernes 
effektivitet på de nævnte områder). 

Væsentlige love, bekendtgørelser og planer inden for spildevandsplanlægning: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010  
(Miljøbeskyttelsesloven). 

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

o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.,  
LBK nr. 633 af 7. juni 2010  
(Betalingsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelses-
områder, LBK nr. 932 af 24. september 2009  
(Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013. 

o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 
(Spildevandsafgiftsloven). 

o Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009  
(Vandsektorloven). 

o Lov om ændringer af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for  
spildevandsanlæg mv. og forskellige andre love, LOV nr. 460 af 12. juni 2009  
(Konsekvensloven) 

o Vandrammedirektivet (implementeret i lovgivningen via Miljømålsloven). 

o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). 

o Statslig Vandplan 2009-2015, Nordlige Kattegat og Skagerrak 
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3.2 PLANGRUNDLAG 

Forhold til Kommuneplanen 
En Spildevandsplan må ikke stride imod Kommuneplanen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 
32. Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for kommu-
nens udvikling. 

Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune er vedtaget af Byrådet i oktober 
2009. Nærværende Spildevandsplan er koordineret med Kommuneplan 2009-2020 for 
at sikre sammenhængen mellem Kommuneplan og Spildevandsplan. Kommunen har 
offentliggjort et nyt forslag til Kommuneplan 2014-2025, som er i offentlig høring indtil 
6. august 2014. Nærværende Spildevandsplan er ikke koordineret med dette forslag, 
men ændringerne i forhold til Kommuneplan 2009-2020 skal vedtages ved tillæg til 
Spildevandsplan.  

Kommuneplan 2009-2020 er første kommuneplan efter sammenlægningen af Sæby, 
Skagen og Frederikshavn kommuner samt nedlæggelsen af Nordjyllands Amt. Ud-
gangspunktet for Kommuneplanen har således været tre forskellige kommuneplaner 
samt retningslinierne fra Regionplan 2005 for tidligere Nordjyllands Amt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommuneplanen er udelukkende udarbejdet som en web-baseret plan, der kan ses på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside (http://frederikshavn.odeum.com/dk/forside.htm) 

I Spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret (status), samt 
hvor der planlægges udført ny kloakering (plan) inden for de rammer, der er udstukket i 
Kommuneplanen og godkendte lokalplaner. 

Forhold til klimatilpasningsplan 
Klimatilpasningsplanen er en del af det nye forslag til Kommuneplan 2014-2025, der er 
sendt i offentlig høring. Forslaget indeholder en kortlægning af steder, hvor der er risiko 
for oversvømmelser set i relation til ændrede klimatiske forhold. Med baggrund i 
sårbarhedskortlægningen er der gennemført en værdikortlægning, som beskriver den 
værdimæssige konsekvens af de forventede oversvømmelser. Derudover sammenholder 
risikokortlægningen sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier der går tabt. 

Klimatilpasningsplanen indeholder overordnede mål, hvor man søger at sikre, at der 
foretages en robust planlægning fremover, der tager højde for konsekvenserne af 
forventede klimaforandringer. 

Formålet med klimatilpasningsplanen er i første omgang at sikre værdier, som består af 
bygninger, infrastruktur og menneskers sundhed. Andre miljøparametre som biologisk 
mangfoldighed, flora, fauna samt landskab kan indgå i den videre prioritering af projekter 
for klimatilpasning. 

Der er udarbejdet et kort, som viser en opmærksomhedszone for højvandshændelser der 
forventes at forekomme en gang hvert 50. år. Kortet kan benyttes i forbindelse med 
udarbejdelse af nye planer og projekter, hvor der skal tages højde for risikoen for 
oversvømmelse i forbindelse med stormflod. 

Kommuneplan 2009-2020 beskriver følgende: 

o Redegørelse for Kommuneplanens forudsætninger. 

o Udfordringer og ambitioner for Frederikshavn Kommune. 

o Hovedstruktur med fokus på bosætning og erhverv. 

o Retningslinier for by, land og vand. 

o Rammer for indhold af lokalplaner. 

o Miljøvurdering og VVM’er. 

o Kort med valg af forskellige temaer. 
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Planen er således fortrinsvis en kortlægning, hvor data kan anvendes til at give en 
overordnet vurdering af risikoen for oversvømmelser. Der skal indhentes yderligere 
informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser.  

Forhold til Vandplanerne 
Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak 2009-2015 er vedtaget 30. oktober 2014. 
Vandplanerne fastsætter miljømål for alle vandforekomster (overfladevand og grundvand) 
og ledsages af et indsatsprogram. 

Senest et år efter vedtagelsen af Vandplanen skal kommunerne være klar med en 
 Vandhandleplan, der skal sikre opfølgningen på Vandplanerne. I den forbindelse er 
 Spildevandsplanen et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det 
 eneste. 

Såfremt en Vandplan forudsætter en ændret spildevandsafledning eller -rensning, skal 
 Spildevandsplanen senest ét år efter Vandplanens vedtagelse være bragt i 
 overensstemmelse med Vandplanen.  

Målsætningerne i Vandplanerne er juridisk bindende, og 
vandområdedistriktsmyndighederne vil blive gjort ansvarlige over for EU-kommissionen, 
hvis målene ikke nås.  
Miljømålsloven giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til 
Spildevandsplanens indhold. Men processen omkring direktivets implementering kan få 
betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til 
udledninger fra renseanlæg og regnbetingede udløb. 
 
Bortskaffelsen af spildevand i kommunen må ikke være til hinder for, at målsætninger in-
den for vandområderne kan opnås, og fastlægges i øvrigt under hensyntagen til relevante 
beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. 

For yderligere information om indholdet af Vandplanerne henvises til Naturstyrelsens 
hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk).  

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Forhold til Naturplanerne (Natura 2000) 
Natura 2000 planerne er juridisk bindende. Det overordnede mål med Naturplanerne er 
at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og –arter på udpegningsgrundlaget for 
de enkelte Natura 2000 områder. Det skal derfor sikres, at de regnbetingede udløb ikke 
hindrer opfyldelse af denne målsætning. 

Forhold til lokalplaner 
Der skal være overensstemmelse mellem Spildevandsplanen og lokalplaner og særligt 
bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning. I lokalplaner er der typisk fast-
sat begrænsninger i forhold til bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spil-
devandsafledningen. 

I forbindelse med en vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at 
foretage en mindre revision af Spildevandsplanen for at sikre overensstemmelse mel-
lem for eksempel en byggemodning samt etableringen af det nødvendige spildevands-
anlæg. 

Forhold til Vandforsyningsplanen 
Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med 
drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsy-
ningsanlæg eller egen boring til indvinding af drikkevand.  

Vandforsyningsplanen 2009-2019 for Frederikshavn Kommune er vedtaget den 22. 
marts 2010, og kan ses på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk). 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold til tidligere spildevandsplaner 
Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2012-2016 ophæves de tre tidligere kommuners 
spildevandsplaner med tilhørende tillæg: 

 

 

 

 

 

  

Spildevandsplaner der ophæves: 

o Frederikshavn Kommune, Spildevandsplan 2005-2015. 

o Skagen Kommune, Spildevandsplan 2005-2010. 

o Sæby Kommune, Spildevandsplan 2000-2012. 

Vandforsyningsplan 2009-2019 beskriver følgende: 

o Målsætninger for vandforsyningen. 

o Vandbehov. 

o Forsyningsplan. 

o Handleplan. 

o Eksisterende forhold. 

http://www.frederikshavn.dk/
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4 MÅLSÆTNINGER FOR SPILDEVANDSHÅNDTERINGEN 

Frederikshavn Kommune vedtog på et møde i Plan- og Miljøudvalget d. 8. september 
2009 en række målsætninger for spildevandsafledningen og -rensningen i kommunen. 
Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for spildevandshåndteringen i kom-
munen, herunder Frederikshavn Spildevand A/S’s håndtering af spildevand i de kloake-
rede områder samt miljømyndighedens administration af de ikke kloakerede områder. 

Målsætningerne følges af bemærkninger samt en angivelse af eventuelle bindinger i 
forhold til love (L), normer (N) samt anden planlægning (P). Hvis ikke der er nogen bin-
ding, er målsætningen angivet som valgfrit (V). 
 

Overordnede målsætninger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviceniveau 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Målsætning Bemærkning  Binding 

Frederikshavn Kommune vil sikre, 
at der arbejdes hen i mod at gøre 
driften af Frederikshavn 
Spildevand A/S bæredygtig  

Bæredygtighedsbegrebet er et væsentligt element i kommunens 
håndtering af spildevand og regnvand. I en bæredygtig udvikling 
indebærer kredsløbstanken, at der fokuseres på 
ressourceforbrug og belastninger på omgivelserne. 

V 

Frederikshavn Kommune vil sikre, 
at borgerne i videst mulig ud-
strækning inddrages, der hvor det 
er relevant 

Borgerinddragelse sikrer, at løsninger baseres på det størst 
mulige videngrundlag samt at borgerne oplever i højere grad at 
få ejerskab til de valgte løsninger 

V 

Frederikshavn Kommune vil 
tænke langsigtet i valg af 
løsninger 

Langsigtet tænkning bidrager til at fremtidssikre det offentlige 
kloaknet samtidigt med, at det sikrer, at de økonomiske midler 
bedst udnyttes på lang sigt 

V 

Frederikshavn Kommune vil 
samarbejde med Frederikshavn 
Spildevand A/S samt nabokom-
muner i spildevandsplanlægnin-
gen 

Samordning med Frederikshavn Spildevand A/S samt med 
nabokommuner sikrer, at valg af løsninger er til gavn for alle 

V 

Målsætning Bemærkning Binding 

Borgere og virksomheder skal 
generelt opleve et højt 
serviceniveau ifm. henvendelser 

Kundernes (borgere og virksomheder) samt Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S’s rettigheder og 
forpligtigelser skal være entydige i den konkrete sag 

V 

Ved driftsforstyrrelser skal alle 
borgerhenvendelser behandles 
hurtigt og professionelt. Såfremt 
driftsforstyrrelsen skyldes det 
offentlige kloaksystem, skal der 
iværksættes en indsats med det 
formål at fjerne eller begrænse 
driftsforstyrrelsen 

Kunderne skal opleve en tilfredsstillende reaktionstid i forbindelse 
med henvendelse til Frederikshavn Kommune eller Frederiks-
havn Spildevand A/S vedrørende problemer med kloak eller 
renseanlæggenes funktion 

V 

Frederikshavn Kommune og 
Frederikshavn Spildevand A/S vil 
sikre, at borgerne er velinforme-
rede i forbindelse med udførelsen 
af anlægsarbejder 

Generel og let forståelig information om aktiviteter skal findes på 
Kommunens eller Forsyningens hjemmeside, i foldere eller i 
lokale aviser/blade. 

Boligejere, der bliver direkte berørt af kloakrenoveringer og andre 
anlægsprojekter, skal kontaktes og/eller indbydes til borgermøde, 
så de har mulighed for at blive informeret og fremkomme med 
spørgsmål og eventuelle ønsker. 

V 
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Forsyningspligt 
 
 

 

 

 

 

 
Sundhed 
 
 

 

 

 

 

Kloaksystem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Målsætning Bemærkning Binding 

Frederikshavn Spildevand A/S 
bestræber sig på løbende at 
forbedre forsyningssikkerheden 
over for tilsluttede ejendomme 

I henhold til lovgivningen er Frederikshavn Spildevand A/S for-
pligtiget til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilslut-
tede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er 
tilsluttet det offentlige kloaknet.  

Frederikshavn Spildevand A/S er endvidere forpligtiget til at 
anlægge og drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, 
når ejendommene er kontraktligt tilknyttet Frederikshavn 
Spildevand A/S. 

L 

Målsætning Bemærkning Binding 

Driften og vedligeholdelsen af 
kloaksystem og renseanlæg skal 
ske på en sikker og betryggende 
måde uden sundhedsrisiko for 
medarbejderne, borgere og 
omgivelser. 

Gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende 
kloak- og renseanlægsarbejde skal overholdes. 

 

L 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Afledningen af spildevand og 
regnvand skal ske i et vel-
fungerende og driftssikkert 
kloaksystem 

Ledninger, brønde og bygværker skal være velfungerende og 
intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning.  

L 

Ved fornyelse af kloaksystemet 
skal de drifts- og miljømæssige, 
tekniske og økonomiske mest 
optimale og langtidsholdbare 
løsninger vælges med det formål 
at minimere de fremtidige 
driftsudgifter samt bevare 
værdien af kloaksystemet.  

Nye kloakanlæg skal have en 
forventet levetid på ca. 100 år. 

Nye kloakanlæg udføres i henhold til gældende normer, 
standarder og vejledninger. Nye kloakanlæg etableres som 
selvrensende i det omfang, det er muligt. 

Brønddæksler frilægges og gøres tilgængelige i videst muligt 
omfang. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter søges reduceret til et 
økonomisk og ressourcemæssigt acceptabelt niveau. 

V 

Gener fra kloaksystemet (f.eks. 
lugtgener, rotter, fejltilslutninger, 
uvedkommende vand) skal 
fjernes eller reduceres afhængig 
af de tekniske og økonomiske 
muligheder. 

Kloakrelaterede gener (rotter, lugt, støj mv.) påbegyndes 
afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. 

Uvedkommende vand i spildevands- og fællesledninger søges 
reduceret i planperioden. 

Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbegyndes 
udbedret indenfor 1 måned efter, at de er konstateret. 

L 
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Klimasikring 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kloakeringsprincip 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Målsætning Bemærkning Binding 

Nye kloaksystemer skal 
dimensioneres under 
hensyntagen til de varslede 
klimaforandringer 

Den nye dimensioneringspraksis, som tager højde for 
klimaforandringerne, anvendes og revideres efter behov. 

Dimensioneringspraksisen arbejder med sikkerhedsfaktorer med 
baggrund i forventet klimaudvikling, modelusikkerhed samt 
udbygningsmulighed. Typisk vil den samlede sikkerhedsfaktor 
ligge i størrelsesordenen 1,4 - 1,8 – mindst i områder med lille 
udbygningsmulighed og detaljeret hydraulisk model og størst i 
områder med stor udbygningsmulighed og ingen eller udetaljeret 
hydraulisk model. Den nye praksis betyder, at kloakkerne 
opdimensioneres i forbindelse med kloakfornyelse.  

Den nye dimensioneringspraksis overholder anbefalingerne i 
Spildevandskomitéens skrifter nr. 27, 28 og 29 vedrørende 
gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn 
eller rørtop samt udvælgelse af regnhændelse finder anvendelse 
og er overholdt ved udformning af nye kloakanlæg. 
Dimensioneringspraksisen revideres, hvis der kommer nye 
skrifter fra Spildevandskommitéen som følge af ny viden på 
området. 

Konsekvenserne ved ikke løbende at klimatilpasse kloakkerne vil 
være større og større risiko for oversvømmede kældre og haver, 
øget forurening af vandløb og kystvande fra overløb fra kloakker 
samt øgede udgifter til erstatninger. Den juridiske praksis siger, 
at kommunen ikke kan blive stillet til ansvar så længe den 
nationale norm for dimensionering af kloakker er fulgt.  

Spildevandskommitéens skrifter fungerer i praksis som norm på 
området. 

N 

Frederikshavn Kommune vil 
inddrage Frederikshavn Spilde-
vand A/S med henblik på 
indsamling af viden om 
klimatilpasninger vedr. 
regnvandshåndtering i 
forbindelse med kommune-
planlægningen  

Ved kommende revisioner af kommuneplaner og lokalplaner vil 
Frederikshavn Kommune inddrage Frederikshavn Spildevand 
A/S med henblik på at udpege steder til evt. udnyttelse af 
udvalgte grønne områder som mulighed for oversvømmelses-
arealer i ekstremregn-situationer. Brug af veje og pladser til 
bortledning af regn fra følsomme områder kan også komme på 
tale. 

V 

Målsætning Bemærkning Binding 

Nye oplande:  
Alle nye kloakoplande skal enten 
separat- eller spildevandskloak-
eres (lokal nedsivning af tag- og 
overfladevand) uanset anvendel-
sen af oplandet. Udpegning af 
områder til nedsivning koordine-
res med Frederikshavn Spilde-
vand A/S. 

For at tage højde for evt. fremtidige krav om separering vælges 
altid separat- eller spildevandskloakering ved nyanlæg. 
Spildevandskloakering (nedsivning af tag- og overfladevand) 
vælges kun, hvor miljømyndigheden kan acceptere nedsivning, 
og hvor de fysiske forhold tillader dette. 

V 

Erhvervsområder og områder 
indenfor indvindingsoplande:  
Nye erhvervsområder og områder 
indenfor vandforsyningens 
indvindingsoplande skal 
separatkloakeres. 

For at undgå risiko for forurening fra nedsivende overfladevand i 
erhvervsområder og generelt i områder indenfor vandforsyning-
ens indvindingsoplande, vælges altid separatkloakering i disse 
oplande. 

V 

Kloakrenovering:  
Alle fælleskloakerede oplande 
bortset fra udvalgte områder i 
bycentrene skal separat- eller 
spildevandskloakeres i 
forbindelse med kloakfornyelse.  

Separering af fælleskloakerede områder sker systematisk, men i 
de centrale dele af bycentrene skal der foretages en vurdering af, 
om separering i andre områder i højere grad efterlever princippet 
om ”mest miljø for pengene”.  

Separering i visse dele af bycentrene er ofte meget vanskelig at 
udføre i praksis. Ofte vil separering i oplandet udenfor bycentre-
ne have en ligeså gavnlig effekt på bycentrene men til en 
væsentlig lavere pris og med mindre gener for borgerne. 

Separeringen af bycentrene kan evt. komme på tale på lang sigt 
(30-50 år), når øvrige områder er separeret. 

V 
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Regnbetingede udledninger 
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Renseanlæg og slamhåndtering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Målsætning Bemærkning  Binding 

Regnbetingede udledninger må 
ikke være til hinder for 
overholdelsen af målsætningerne 
i kommunens vand- og natur-
områder (vandløb, sø, fjord eller 
hav). 

Udledninger fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker 
skal overholde krav og grænseværdier i udledningstilladelsen 
samt ikke være en hindring for opfyldelsen af vandkvalitets-
målsætningen for vandområderne. 

Aflastninger fra overløbsbygværker søges reduceret i planperio-
den. 

L 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Rent badevand og rene bade-
strande har høj prioritet i 
kommunen. 

Påvirkningen fra kloaknettet må 
ikke være til hinder for brugen af 
strandene til badning. 

Badevand skal overholde EU´s badevandsdirektiv samt bade-
vandsbekendtgørelsen.  

Strande med Blå Flag skal endvidere overholde kampagnens 
krav til strande og badevand. Opsporing af årsager til evt. 
problemer med badevandskvaliteten har meget høj prioritet. 

L 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Strukturen for spildevands-
afledningen og -rensningen skal 
løbende vurderes og om 
nødvendigt tilpasses, så der 
opnås den miljømæssigt og 
økonomisk bedste løsning. 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har 
indledt et samarbejde med Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt 
og Aalborg kommuner og vandselskaber om den fremtidige 
spildevandsstruktur på meget lang sigt. Hensigten er at se på 
muligheder for en fremtidig fælles rensning af spildevand på 
tværs af kommunegrænserne. Der arbejdes hen imod en 
langsigtet løsning med blot 1-3 renseanlæg i Vendsyssel. 

På kortere sigt har Frederikshavn Spildevand A/S iværksat 
arbejdet med en kommunal strukturplan, der ser på rense-
anlægsstrukturen i Frederikshavn Kommune. Strukturplanen ser 
blandt andet på mulighederne for lukning/flytning af 
Frederikshavn Renseanlæg samt på løsninger for Skagen 
Renseanlæg og evt. lukning og afskæring af Ålbæk og Voerså 
Renseanlæg. 

På endnu kortere sigt har Frederikshavn Spildevand A/S afholdt 
møder med Hjørring og Brønderslev vandselskaber vedrørende 
mulighederne for modtagelse af spildevand fra mindre områder i 
tidligere Sindal Kommune samt fra tidligere Dronninglund 
Kommune til hhv. Frederikshavn og Sæby Renseanlæg. 

L 

Udledning af renset spildevand 
må ikke være til hinder for over-
holdelse af målsætningerne i 
kommunens vandområder 
(vandløb, sø, fjord eller hav). 

Kvaliteten af det rensede spildevand skal overholde krav og 
grænseværdier i udledningstilladelser. 

L 

Spildevandsslam fra de offentlige 
renseanlæg bortskaffes ud fra en 
samlet miljømæssig og økono-
misk vurdering, der afgør hvordan 
slammet håndteres.  

Nye afgiftsregler kan ændre på forudsætningerne for slam-
håndteringen. Der vil blive arbejdet på, at så meget slam som 
muligt kan overholde gældende grænseværdier. Dette kan blandt 
andet ske ved opsporing af kilder til forurening af slammet. 

L og V 
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Spildevandshåndteringen i det åbne land 
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Målsætning Bemærkning Binding 

Nedsivning af regn- og spilde-
vand må ikke være til hinder for 
opretholdelse af en god 
grundvandskvalitet. 

Nedsivning af regn- og spildevand skal overholde gældende krav 
i nedsivningstilladelser. 

L 

I vandindvindingsoplande til de 
almene vandforsyninger skal 
risikoen for udsivning fra kloak-
systemet vurderes i forbindelse 
med kloakfornyelsesplanlæg-
ningen. 

Med henblik på at forhindre forurening af drikkevandsressour-
cerne skal risikoen for udsivning fra kloaksystemet vurderes, og 
kloakfornyelsesplanlægningen skal tage højde for dette. 

P 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Spildevandsrensningen fra den 
spredte bebyggelse i det åbne 
land skal leve op til renseniveauet 
angivet i gældende Vandplaner. 

Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de af 
amtet udpegede oplande skal i løbet af planperioden forbedres i 
henhold til renseklasserne angivet i Regionplan 2005, nu 
implementeret i Vandplanen. 

L og P 

Den kommunale tømningsordning 
for hustanke skal medvirke til at 
forbedre vandmiljøet til gavn for  
alle borgere. 

Den kommunale tømningsordning for hustanke skal være fuldt 
implementeret med udgangen af planperioden samt skal være 
velfungerende for både tankejere, entreprenører og kommune. 

V 

Målsætning Bemærkning Binding 

Bratten Sommerhusområde: 
En beslutning om evt. kloakering 
af Bratten Sommerhusområde 
foretages på baggrund af en 
løbende vurdering af de oplevede 
problemer med nedsivning af 
spildevand og regnvand og den 
miljømæssige påvirkning af 
vandløb og kystvande. 

 

Bratten Sommerhusområde er i øjeblikket ukloakeret. Spildevand 
og regnvand nedsives, hvilket i perioder har været problematisk 
pga. høj grundvandsstand.  

Sommerhusområdet bør i givet fald afskæres via Strandby til 
Frederikshavn Renseanlæg. Den eksisterende afskærende 
ledning fra Strandby til Frederikshavn er i forvejen hårdt belastet, 
så en evt. beslutning om kloakering af Bratten Sommerhus-
område bør først ske, når der er fundet løsninger på de 
hydrauliske problemer med den afskærende ledning – 
sandsynligvis ved at påbegynde en gradvis separering af de 
fælleskloakerede områder i Strandby. 

Det skal understreges, at en kloakering af sommerhusområdet 
økonomisk vil beløbe sig til et betydeligt beløb, som drastisk vil 
påvirke Frederikshavn Spildevand A/S’s budget. 

V 

Napstjert sommerhusområde: 
En beslutning om evt. 
omkloakering af Napstjert 
Sommerhusområde foretages på 
baggrund af en løbende 
vurdering af de oplevede 
problemer med nedsivning af 
regnvand. 

 

Napstjert Sommerhusområde er i øjeblikket spildevandskloakeret 
med afledning af spildevand til Frederikshavn Renseanlæg og 
lokal nedsivning af regnvand. Der har i perioder været problemer 
med nedsivningen af regnvand pga. høj grundvandsstand.  

Hvis der tages beslutning om at omkloakere til separatsystem, 
skal der etableres et nyt dobbeltstrenget kloaksystem og nye 
regnvandsudløb til kysten. 

Det skal understreges, at en separatkloakering af sommerhus-
området økonomisk vil beløbe sig til et betydeligt beløb, som 
drastisk vil påvirke Frederikshavn Spildevand A/S’s budget. En 
omkloakering til separatsystem vil ikke blive finansieret af 
tilslutningsbidrag, da der ikke kan opkræves yderligere bidrag fra 
de ejendomme, der i forvejen er tilsluttet for spildevand. 

V 
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Målsætning Bemærkning  Binding 

De økonomiske midler skal 
anvendes ud fra en samlet 
vurdering af tekniske muligheder, 
opnåede effekter og 
omkostningerne ved de enkelte 
løsninger.  

Anlægsprojekterne prioriteres ud 
fra disse mål. 

Investeringer i det offentlige kloakanlæg tilstræbes prioriteret 
efter princippet ”mest effekt for pengene”.  

Effekt kan f.eks. være bedre forsyningssikkerhed, kapacitet, 
tilstand, reduceret miljøbelastning o.lign. Udskiftningen af kloak-
systemet koordineres med andre ledningsejere samt med Park & 
Vej med det formål, at en kloaksanering ved opgravning så vidt 
muligt forenes med andre behov for opgravning. 

L 

Værdien af det offentlige 
kloaksystem og renseanlæg skal 
bevares. 

For at opretholde det nuværende serviceniveau er det nødven-
digt at opretholde den nuværende værdi af det offentlige 
kloaksystem. Dette kræver et årligt investeringsbehov på ca. 50 
mio. kr.  

Udregningen af investeringsbehovet er sket på baggrund af en 
forventet levetid af kloakkerne på ca. 100 år.  

En længerevarende reduktion i investeringerne vil betyde 
nedslidning af kloaksystemet med øgede problemer i form af 
f.eks. opstuvninger, ind- og udsivninger, nedbrud og kraftigt 
forøgede driftsudgifter. Det årlige investeringsbehov vil på 
længere sigt øges, hvis der i perioder sker en reduktion i 
investeringerne. 

L 
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5 VANDOMRÅDERNES KVALITET OG MÅLSÆTNING 

Når et vandområde (vandløb, sø eller marin område) modtager spildevand eller over-
fladevand fra et kloaksystem, betegnes vandområdet som recipienten. Når spildevand 
eller overfladevand nedsives i jorden, betegnes denne som recipienten. 

5.1 STATUS 

I Frederikshavn Kommune er der ca. 560 km målsatte vandløb (2010).  

Af vedlagte temaplan (tegn.nr. 4.00) fremgår Vandplanens målsætninger for de enkelte 
vandløb/vandløbsstrækninger i Frederikshavn Kommune.  

I forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet er Danmark blevet delt op 
i forskellige vanddistrikter, og inden for hvert vanddistrikt er der foretaget en yderligere 
opdeling i vandområder. Der er foretaget en risikovurdering af vandområderne, som 
har til formål at opdele vandområderne i to kategorier: 

1) Vandområder, hvor det vurderes, at målsætningerne kan opfyldes senest med 
udgangen af 2015. 

2) Vandområder, hvor der vurderes at være risiko for, at målsætningen ikke nås. 

Frederikshavn Kommune er beliggende i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 

I Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak er det opgjort, at der ca. 440 km 
vandløb i Frederikshavn Kommune, hvor Vandplanens miljømål forventes opfyldt med 
udgangen af 2015. Endvidere er der en del vandløb/vandløbsstrækninger, hvor der på 
grund af et for spinkelt vidensgrundlag ikke er kendskab til, om miljømålet kan forven-
tes at være opfyldt med udgangen af 2015. 

Derimod er der ca. 120 km vandløb, hvor der er risiko for, at miljømålet ikke kan opfyl-
des inden udgangen af 2015. 

I Frederikshavn Kommune er der ca. 240 km vandløb, som ikke er kategoriseret. 

Risikovurderingen kan betragtes som en grovsortering af vandløbene, hvor det klar-
lægges hvilke faktorer/påvirkningstyper, der kan have betydning for det manglende  
miljømålsopfyldelse. 

Risikoanalysens detaljeringsniveau er relativt begrænset, og opgørelsen er normalt ud-
ført på baggrund af punktvise undersøgelser i vandløbene. Påvirkningen og variationen 
af hele vandløbsstrækninger er derfor normalt dårligt kendt. 

Desuden er der i risikovurderingen for flere vandløb angivet mulige årsager til den 
manglende opfyldelse uden angivelse af, hvilke påvirkninger der har størst betydning 
for den forventede manglende miljømålsopfyldelse. 

 

5.2 PLANLAGT INDSATS OVER FOR VANDOMRÅDER 

Spildevandsplanen beskriver indsatsen for målopfyldelse inden for vandområderne, 
hvor påvirkningen kan reguleres via Miljøbeskyttelsesloven – altså den offentlige og 
private spildevandshåndtering. Indsatsen skal være i overensstemmelse  med Vand-
planen for Nordlige Kattegat og Skagerak  og den kommunale Vandhandleplan, hvor 
indsatsen bliver prioriteret. 

Spildevandshåndteringen i Frederikshavn Kommune kan medvirke til at påvirke vand-
kvaliteten i vandområderne via: 
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 Udledninger af renset spildevand fra offentlige renseanlæg. 

 Udledninger af spildevand fra dambrug. 

 Udledninger af renset spildevand fra private renseanlæg. 

 Regnbetingede udledninger fra kloakerede oplande: 

o Aflastning fra overløbsbygværker. 

o Udledning af separat overfladevand. 

 Udledning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land. 

 Nødoverløb fra pumpestationer. 

I Frederikshavn Kommune er der 240 regnbetingede udløb fordelt på 60 udløb fra fæl-
leskloakerede oplande og 180 udløb fra separatkloakerede oplande. Der udledes ren-
set spildevand fra 8 offentlige renseanlæg og 1 nedsivningsanlæg (i Søholt). Endvidere 
er der 49 nødoverløb fra pumpestationer, som dog kun aflaster spildevand via nød-
overløbet i tilfælde af pumpestop/-svigt. 

Vandplaner 
Det er kommunernes opgave at udarbejde de konkrete handleplaner til forbedring af 
miljøtilstanden i vandområderne og grundvandet.   

I Vandplanen for det nordlige Kattegat og Skagerrak 2009–2015 er der ikke stillet krav 
om yderligere indsats overfor de eksisterende regnbetingede udløb i Frederikshavn 
Kommune i form af nedlæggelse af overløbsbygværker, etablering af bassiner eller 
lign.  

Bybækken ved Øster Vrå 
Naturstyrelsen Aalborg har påpeget problemer med hydraulisk overbelastning af By-
bækken på strækningen gennem Øster Vrå i forbindelse med regnhændelser, hvilket 
hovedsageligt skyldes regnbetingede udledninger fra kloaksystemet i Øster Vrå til By-
bækken. Der kan således ikke forventes givet tilladelse til nye eller forøgede udlednin-
ger af regnvand før de hydrauliske kapacitetsproblemer i Bybækken er afhjulpet. 

På den baggrund vil Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S i  
Spildevandsplanens planperiode iværksætte en nærmere undersøgelse af årsager til 
og konsekvenser af den hydrauliske overbelastning under regn. Dette med henblik på 
at udarbejde en plan for tiltag, der kan afhjælpe eller reducere udledningerne fra kloak-
systemet til Bybækken. 

Degemose Bæk 
Der er konstateret forureningspåvirkning i Degemose Bæk. Årsagen/årsagerne hertil er 
endnu ikke lokaliseret, men kan muligvis skyldes spildevandsudledninger fra ejen-
domme i det åbne land eller fra overløbsbygværket eller renseanlægget i Brønden. I 
Spildevandsplanens planperiode vil Frederikshavn Kommune iværksætte en nærmere 
undersøgelse af kilden/kilderne til forureningspåvirkningen med henblik på at fjerne på-
virkningen. 
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Hørby Å 
Der har i perioder været stærkt organisk forurening af den øvre del af Hørby Å (øvre del af 
Møllebæk). Det er ikke hidtil lykkedes at lokalisere årsagen til forureningen. Der er 
mistanke til enten spildevandspåvirkning fra spredt bebyggelse på den øverste rørlagte 
del, eller udsivning af organisk forurenet dræn fra marker overgødet med gylle. 
Frederikshavn Kommune vil iværksætte en nærmere undersøgelse af kilderne til 
påvirkningen med henblik på af fjerne den organiske belastning i Hørby Å.  

Nye tilladelser til udledninger og nedsivning 
I forbindelse med etablering af nye  udledninger og nedsivning eller ændring af eksiste-
rende forhold meddeler Frederikshavn Kommune tilladelser ud fra  Vandplanens ret-
ningslinjer og bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven. 

5.3 BADEVAND 

For Frederikshavn Kommune er turisme og rekreative muligheder for borgerne blandt 
de vigtigste aktiver, og i den sammenhæng er kommunens langstrakte kystlinje af 
uvurderlig betydning. Kommunen ønsker derfor at sikre borgere og turister de bedst 
mulige forhold i forbindelse med den rekreative anvendelse af kysterne i hele kommu-
nen. 

Frederikshavn Kommune har ansvaret for overvågning af badevandskvaliteten. Denne 
overvågning omfatter bl.a. regelmæssige målinger af bakteriekoncentrationer i bade-
vandet gennem hele badesæsonen.  

Badevandskvaliteten på hver badevandsstation fastlægges på baggrund af bakterie-
målinger fra de 4 foregående år. I særligt slemme tilfælde kan bakterieforureninger 
medføre, at kommunen indfører et badeforbud. Nedlæggelse af et badeforbud kan ske 
i tilfælde af at badevandskvaliteten betegnes som ringe fem år i træk. Et eventuelt ba-
deforbud indføres i samråd med Sundhedsstyrelsen. 

Disse målinger gennemfører kommunen på i alt 21 badevandsstationer langs kommu-
nens kystlinje. 

Placeringen af badevandsstationerne i 2013 fremgår af temaplan, tegn. nr. 4.01. 

I Frederikshavn Kommune er der udarbejdet 11 badevandsprofiler. Et badevandsprofil 
beskriver bl.a. hvem der er ansvarlig myndighed, beskriver badestranden, badevandet 
og badevandets kvalitet, angiver eventuelle fækale forureninger, algeforekomster, kort-
varige forureninger samt hvornår badning frarådes. Profilerne kan ses på Frederiks-
havns Kommunes hjemmeside (www.frederikshavn.dk). 

Status 
På baggrund af badevandsanalyserne er badevandsstationerne indplaceret i følgende 
kategorier. 

Tabel 5.2 Badevandskvaliteten i badesæsonen (2013). 

  

 

 
 
 
 

 

 

Badevandskvaliteten ved Flakvej syd for Sæby har ringe kvalitet, men har tidligere år 
haft tilfredsstillende kvalitet.  

Badevandskvalitet  (2012) Antal 
Badevandsstationer 

Udmærket   18 

God badevandskvalitet 1 

Tilfredsstillende 0 

Ringe 1 

http://www.frederikshavn.dk/
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Det skønnes, at kyststrækningen fra Sæby og mod syd til Flakvej er påvirket af udløb 
fra en række mindre vandløb samt regnvandsbetinget overløb ved samtidig sydgående 
havstrøm.  

Fokus bør rettes mod de tre overløbsbygværker AU1FU01 (aflaster til Søvangsbæk-
ken) samt AH3FU1 og AK2FU1 (aflaster begge direkte til Kattegat) samt, at undersøge 
om der er fejlkoblinger i regnvandssystem nord.  
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Blå Flag 
Blå Flag stationerne er i 2013 placeret geografisk samme sted som badevandsstatio-
nerne. For Blå Flag stationerne er kvalitetskravet, at badevandet skal have udmærket 
kvalitet. Variationer i bakterieantal fra år til år har i nogle tilfælde medført, at kommunen 
mister det Blå Flag for én eller flere af badevandsstationerne. 

I sæson 2013 er der følgende 13 Blå Flag stationer I Frederikshavn Kommune: 

 Bratten 

 Bunken 

 Damstederne 

 Gl. Skagen 

 Hedebo Camping 

 Kandestederne 

 Lyngså 

 Palmestranden 

 Skagen Sønderstrand 

 Skiveren 

 Strandby Nord 

 Sæby Nordstrand 

 Ålbæk 

På følgende 2 stationer er der i 2013 ikke Blå Flag: 

 Jerup 

 Voerså 

Der blev ikke søgt om Blå Flag på Jerup og Voerså strand for 2013, fordi badevands-
resultaterne igennem årene har været meget svingede. 

De fleste Blå Flag stationer har stabil udmærket kvalitet. Skiveren, Hedebo Camping og 
Sønderklit (Lyngså) har i nogle af årene kun opnået god badevandskvalitet og derfor ikke 
Blå Flag. Forureningskilden til Skiveren strand kan være Skiverrenden, hvor Hjørring 
Kommune har et nødoverløb. Lyngså strand er forurenet fra en kvægbesætning samt en 
ukendt kilde (branddam) der udleder til Korrebækken.  Hedebo Camping strand belastes 
formodentlig af overløb til Sulbækken. Jerup strand er under regn og nordgående 
havstrøm belastet af Jerup å. Voerså strand er belastet af Voer Å.  

Planlagte tiltag 
Med indførelsen af EU’s Badevandsdirektiv skærpes kravene til vandkvaliteten i bade-
vand yderligere i de kommende år med henblik på at opnå en tilfredsstillende bade-
vandskvalitet med udgangen af 2015. Samtidig bliver den ansvarlige myndighed for-
pligtet til at redegøre for, hvordan bakterieforureningen bekæmpes de steder, hvor ba-
devandskvaliteten ikke er tilfredsstillende. 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S vil sætte fokus på udled-
ninger fra de nødoverløb, overløbsbygværker og separate regnvandsudløb, som kan 
påvirke badevandskvaliteten negativt. 

 

 

  



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  29 
   
 

 

6 RENSEANLÆGSSTRUKTUR 

6.1 NUVÆRENDE STRUKTUR FOR OFFENTLIGE RENSEANLÆG 

Den eksisterende renseanlægsstruktur i Frederikshavn Kommune er indrettet i en del-
vis central struktur med udgangspunkt i de tre tidligere kommuner Frederikshavn, Ska-
gen og Sæby. Spildevandsrensningen fra de kloakerede områder foregår primært på 
tre større og to mellemstore offentlige renseanlæg. 

De største renseanlæg er beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby og de mellem-
store ved hhv. Ålbæk og Voerså. Disse fem renseanlæg håndterer spildevandet fra ho-
vedparten af bysamfundene i kommunen. I den foregående planperiode er rensean-
læggene i Østervrå, Hørby, Dybvad/Flauenskjold og Thorshøj nedlagt, og spildevandet 
afskåret til Sæby Renseanlæg.  

Placeringen af renseanlæg og afskærende ledninger i Frederikshavn Kommune frem-
går af oversigtstegningen (tegn.nr. 1.00). De afskærende ledninger transporterer spil-
devand og overfladevand (under regn) fra omegnsbyerne til de større renseanlæg.  

Frederikshavn Spildevand A/S ejer og driver i alt 8 offentlige renseanlæg samt 1 ned-
sivningsanlæg (Søholt). 

 

 

I tabel 6.1 ses en oversigt over rensekode, anlægsår samt udlederkrav for de offentlige 
renseanlæg i Frederikshavn Kommune.  

Tabel 6.1 Offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune. En ”-” angiver, at der ikke er krav for 
den pågældende parameter. Foruden de angivne udlederkrav, stilles der normalt vejledende krav til 
tørvejrsvandmængde, temperatur og pH i udledningstilladelserne.  

Renseanlæg Rensekode Anlægsår / 

Ombygningsår 

Udlederkrav 
[mg/l] 

Susp.  
stof 

COD BI5,mod Tot-N Tot-P 

Frederikshavn MBNDK 1995 - 75 15 8,0 1,5 

Ålbæk MBNDK 1977 - 75 15 8,0 1,5 

Skagen MBNDK 1994 30 75 15 8,0 1,5 

Hørbylund MBS 1990 30 - 20 - - 

Sæby MBNDK 1994 - 75 15 8,0 1,5 

Brønden MB 1966 30 - 20 - - 

Voerså MBK 1987 30 75 15 - - 

Karup MBS 1989 30 - 20 - - 

Søholt 
1) 

ML 1985 - - - - - 

Note:  

M: Mekanisk rensning. Susp. stof: Suspenderet stof. 
B: Biologisk rensning. COD: Kemisk iltforbrug (værdi for organisk stof). 
N: Nitrifikation (ammoniumfjernelse). BI5,mod: Modificeret biologisk iltforbrug over 5 dage 
D: Denitrifikation (nitratfjernelse).  (værdi for organisk stof). 
K: Kemisk fældning.  Tot-N: Total-Kvælstof 
BS: Biologisk sandfilter. Tot-P: Total-Fosfor.   
L: Laguneanlæg med nedsivning.  
 
1)

 Der er ingen udledningstilladelse fordi Søholt Renseanlæg betragtes som et nedsivningsanlæg uden  
direkte udledning, hvorfor der ingen udledningstilladelse er for anlægget.  

Fakta: I 2009 var ca. 78 % af alle ejendomme i kommunen tilsluttet de 9 offentlige renseanlæg. 
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Kloakoplandet Hirsholmene udleder spildevandet til Kattegat uden forudgående rens-
ning. 

Af tabel 6.2 fremgår kapacitet og belastning for de offentlige renseanlæg i Frederiks-
havn Kommune i 2010. 

Tabel 6.2 Dimensioneret og godkendt kapacitet (U-skemaer fra Miljøportalen) samt belastning og 
årsvandmængder (egenkontrolprøver, 2010) for de offentlige renseanlæg. 

Renseanlæg Dimensioneret 
kapacitet 

(PE) 

Godkendt 
kapacitet  

(PE) 

Belastning 
2010 
 (PE) 

Årsvandmængde 
2010 

(m
3
/år) 

Frederikshavn 135.000 92.383 46.032 6.150.165 

Skagen 
Middel: 160.000 
Maks.: 277.000 

160.000 47.563 2.714.383 

Sæby 92.000 96.935 74.840 2.584.033 

Ålbæk 7.500 4.640 4.427 410.105 

Voerså 1.000 3.880 566 160.965 

Brønden 690  570 59 7.436 

Karup 45 39 33 3.591 

Hørbylund 60 20 7 732 

Søholt 36 45 - - 

Total Middel: 395.815 
Max: 512.815 

358.512 173.527 12.031.410 

Note: PE er typisk opgjort efter belastningen med organisk stof mål som BI5. Dimensioneret kapacitet svarer 

typisk også til belastningen med organisk stof mål som BI5. Godkendt kapacitet svarer til den af de tidligere  
amter meddelte udledningstilladelse. 

 
Af tabel 6.2. fremgår det, at de tre største renseanlæg i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby blev belastet med med det, der svarer til ca. 170.000 PE i 2010, svarende til ca. 
97 % af den samlede spildevandsbelastning i Frederikshavn Kommune. 

 

 

 

Der er forholdsvis stor reservekapacitet på de fleste renseanlæg, jf. tabel 6.2. I forbin-
delse med de udførte tilsyn på renseanlæggene i 2010 var udlederkravene overholdt 
for alle renseanlæg. 

 

 

Frederikshavn Renseanlæg 
Frederikshavn Renseanlæg er et velfungerende, men dog ældre anlæg. Anlægget er 
oprindelig bygget i 1974, men udbygget med BIOSTYR i 1990’erne. Procesopbygnin-
gen bærer derfor præg af knopskydning som følge af ændrede udlederkrav gennem 
anlæggets levetid. Desuden er mulighederne for udvidelse stærkt begrænsede. 

Renseanlægget modtager en spildevandsmængde, som udgør en ligelig blanding mel-
lem husspildevand og erhvervsmæssig spildevand uden større enkeltbidragere. En be-
tydelig del af kloakoplandet til renseanlægget er fælleskloakeret, og anlægget påvirkes 
derfor hydraulisk kraftigt under regn.  

Fakta: De 9 offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune rensede mere end 12 mia. liter spildevand 
i 2010. 

Fakta: Et renseanlægs kapacitet og belastning beskrives ud fra betegnelsen PE (Personenhed eller 

Personækvivalent). 1 PE angiver den mængde stof, som 1 person bidrager med i spildevand på en 
dag. For organisk stof er det 60 g/døgn målt som BI5. 
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Renseanlægget forventes fortsat at have kapacitet til en jævn stigende udvikling af bå-
de den private og erhvervsmæssige spildevandsmængde. 

Skagen Renseanlæg 
Skagen Renseanlæg er et forholdsvis nyere anlæg (1994). Renseanlægget modtager ca. 
90 % af spildevandet fra fiskeindustrien. 

Belastningen af renseanlægget er steget støt siden etableringen, og i 2006 blev den no-
minelle kapacitet på anlægget overskredet. Renseanlægget har tilladelse til at behandle 
en spildevandsmængde svarende til 160.000 PE. Belastningen var flere gange overskre-
det med op til 400 %, og i lange perioder var renseanlægget konstant overbelastet med 
mere end 100 %. På renseanlægget medførte det driftsproblemer og en voldsom stigning 
i driftsomkostningerne i form af øgede udgifter til skat, slambehandling og energi til de bio-
logiske processer. Samtidig var renseanlægget tæt på at overskride udlederkravene i ud-
ledningstilladelsen til Kattegat. Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Spildevand A/S 
og fiskeindustrierne i Skagen indledte derfor et samarbejde i 2007 omkring en generel re-
duktion af spildevandsbelastningen samt udjævning af de kraftige spidsbelastninger til 
renseanlægget. 

Forklaringen på problemet skulle findes i fiskeindustriens ændrede produktionsmønstre. 
Med større og større fiskefartøjer samt højere brændstofpriser leverer skibene typisk fuld 
last, når de lægger til kaj. Samtidig er virksomhederne blevet større og færre, mens kra-
vene til hurtig håndtering vokser. Der er således ikke længere et regelmæssigt flow i for-
arbejdningen af fiskene henover ugen. De store mængder fisk behandles inden for ét pro-
duktionsdøgn, og hvis der samtidig er mange fede fisk med leverancerne og de interne 
renseanlæg på fiskeindustrierne ikke fungerer optimalt, er der stor sandsynlighed for 
overbelastning af Skagen Renseanlæg. 

Ved at fokusere på problematikken samt intensivere rådgivningen og tilsynet med fiskein-
dustrierne, herunder omfanget af spildevandsanalyser, samt stille krav om handlingspla-
ner for reduktion af spildevandsbelastningen, er der opnået en meget positiv effekt i for-
hold til belastningen af Skagen Renseanlæg. Samarbejdet har ligeledes afdækket de me-
kanismer, der er afgørende for eksempelvis niveauet af COD, suspenderet stof, kvælstof, 
fosfor, saltindhold og pH fra den enkelte industri. Belastningen med COD, kvælstof og fos-
for til Skagen Renseanlæg er reduceret med ca. 40 % fra 2008 til 2010, hvilket betyder 
optimale driftsforhold på renseanlægget, og i tilgift en reduktion af udløbsniveauet med 
helt op til 80 % for ammonium og fosfor (fra 2008 til 2010). 

På Skagen Renseanlæg er der de senere år foretaget tiltag med henblik på at reducere 
lugtgenerne fra renseanlægget, svarende til en investering på ca. 12 mio. kr. 

Sæby Renseanlæg 
Sæby Renseanlæg er et velfungerende renseanlæg med en strømlinet procesopbyg-
ning. Spildevandet pumpes fra Sæby by til renseanlægget ca. 4,5 km syd for byen, for 
efter rensningen at blive pumpet tilbage til syd for Sæby havn, hvorfra det udledes til 
Kattegat via en havudløbsledning. 

Anlægget er et forholdsvis nyere anlæg (1994) med gode udvidelsesmuligheder og en 
hensigtsmæssig placering i forhold til byudviklingen. 

Sæby Renseanlæg modtager en betydelig stofbelastning fra slagteriet Danish Crown, 
svarende til ca. 70 % af PE-belastningen (2010). 

Ålbæk Renseanlæg 
Ålbæk Renseanlæg fungerer acceptabelt og har en fornuftig procesopbygning. Anlæg-
get er etableret i 1977 med gode udbygningsmuligheder og en hensigtsmæssig place-
ring i forhold til byudviklingen. 

Ålbæk Renseanlæg modtager hovedsageligt husspildevand. De to fødevareindustrier, 
som er beliggende i Ålbæk har eget fælles renseanlæg fra 2001, og forventes fortsat 
selv at ville forestå spildevandsbehandlingen. 
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Voerså Renseanlæg 
Voerså Renseanlæg overholder generelt udlederkravene i udledningstilladelsen, men 
under regn kan der dog forekomme hydraulisk overbelastning.  

Brønden Renseanlæg 
Renseanlægget er et Akvadan ringkanalanlæg etableret i 1966. Anlægget overholder 
de gældende udlederkrav. 

Karup Renseanlæg 
Karup Renseanlæg er et biologisk sandfilteranlæg etableret i 1989. Anlægget overhol-
der de gældende udlederkrav. 

Hørbylund Renseanlæg 
Hørbylund Renseanlæg er et biologisk sandfilteranlæg etableret i 1990. Anlægget 
overholder de gældende udlederkrav.  

Søholt Renseanlæg 
Søholt Renseanlæg er et nedsivningsanlæg, der består af en bundfældningstank med 
afløb til et bassin/lagune, hvor spildevandet nedsiver gennem bassinets permeable 
(gennemtrængelige) bund og sider. 

6.2 PLANLAGTE TILTAG FOR OFFENTLIGE RENSEANLÆG 

Skagen Renseanlæg 
Frederikshavn Kommune er i øjeblikket ved at revidere fiskeindustriens tilslutningstilla-
delser til det kommunale kloaknet, således at det sikres, at kravværdierne afspejler 
bedst tilgængelig teknologi for den enkelte virksomhed. Der påtænkes således ikke en 
udbygning af Skagen Renseanlæg, men det forudsættes derimod, at man ved at fast-
holde fokus på fiskeindustrien, har sikret den nødvendige kapacitet på Skagen Rense-
anlæg i de kommende år. 

Skagen Renseanlæg bliver i 2014-2015 ombygget fra overfladebeluftning til bundbeluf-
ning for at optimere på energiforbruget. 

Søholt Renseanlæg 
Udsivning af spildevand fra laguneanlægget ved Søholt Renseanlæg er i perioder år-
sag til belastning af Sæby Å. 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S undersøger for øjeblikket 
forskellige løsningsforslag, herunder en nedlæggelse af Søholt Renseanlæg og afskæ-
ring af spildevandet til Hjørring Kommune. 

I Spildevandsplanens planperiode er det hensigten, at der besluttes et løsningsforslag 
for Søholt Renseanlæg. 

Fremtidig renseanlægsstruktur (offentlige anlæg) 
I forbindelse med kommunesammenlægningen fik Frederikshavn Spildevand A/S fore-
taget en overordnet analyse af den nuværende renseanlægsstruktur og mulighederne 
for at ændre denne ud fra et ønske om at optimere driften, opnå driftsbesparelser samt 
opnå miljømæssige og økonomiske gevinster. 

Som følge af Frederikshavn Forsynings nuværende økonomiske situation forventes der 
dog ingen væsentlige ændringer af den nuværende renseanlægsstruktur i Spilde-
vandsplanens planperiode. 

6.3 SPILDEVANDSSAMARBEJDER MED NABOFORSYNINGER 

Det eksisterende samarbejde med Hjørring Vandselskab A/S, hvor spildevand fra  
Skiveren Camping afledes til rensning på Hirtshals Renseanlæg i Hjørring Kommune, 
forventes at fortsætte i planperioden. 

Brønderslev Forsyning A/S har forespurgt Frederikshavn Spildevand A/S om mulighe-
den for i fremtiden at modtage spildevand fra Brønderslev Kommune (primært tidligere 
Dronninglund Kommune) via det eksisterende renseanlæg i Asaa. En fremtidig situati-
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on, hvor spildevandet fra Asaa eventuelt afskæres til Sæby Renseanlæg, vil samtidig 
kunne gøre det interessant at nedlægge Voerså Renseanlæg og i stedet aflede spilde-
vandet til et fremtidig afskærende system fra Asaa til Sæby Renseanlæg. 

Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Kommune har ikke på nuværende 
tidspunkt afgjort, hvorvidt det er muligt at modtage det ønskede spildevand samt de 
nærmere betingelser herfor. 

6.4 PRIVATE RENSEANLÆG OG PRIVATE UDLEDNINGER 

I Frederikshavn Kommune findes en række større private renseanlæg og udledninger. 
Driften og vedligeholdelsen af disse anlæg/udledninger foranstaltes af de private ejere. 
De private renseanlæg behandler alle industrielt processpildevand. 

Udledning af spildevand kræver tilladelse ved Frederikshavn Kommune eller det stats-
lige Miljøcenter. I tilladelserne stilles der krav med det formål at sikre, at målsætningen 
for vandområdet kan overholdes. Tilsyn og kontrol med de private renseanlæg udføres 
ligeledes enten af Frederikshavn Kommune eller det statslige Miljøcenter. 

Nedsivning af tag- og overfladevand fra P-pladser med plads til mindst 20 køretøjer 
kræver ligeledes tilladelse fra Frederikshavn Kommune. 

Processpildevand og vaskevand 
I tabel 6.3 fremgår de virksomheder med direkte udledning af processpildevand eller 
vaskevand, hvor udledningen vurderes at være større end 30 PE samt de virksomhe-
der med direkte udledning, hvor der udledes tungmetaller og/eller miljøfremmede 
stoffer.  
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Tabel 6.3 Virksomheder med udledning af processpildevand og vaskevand (2014). 

Type spildevand Navn Rensning Vandområde 

Processpildevand 
 

A/S Sæby Fiskeindustri 
(Sæby) 

Mekanisk-biologisk 
rensning med N- og 
P-fjernelse. 

Nedsivning/ Katte-
gat 

 Launis Fiskekonserves A/S 
(Ålbæk) 

Mekanisk-biologisk  
rensning (fælles 
med Nielsens  
Fiskeeksport). 

Kattegat (via udlø-
bet fra Ålbæk ren-
seanlæg) 

 Nielsens Fiskeeksport A/S 
(Ålbæk) 

Mekanisk-biologisk  
rensning (fælles 
med Launis Fiske-
konserves). 

Kattegat (via udlø-
bet fra Ålbæk ren-
seanlæg) 

 Karstensens Skibsværft A/S 
(Skagen) 

Mekanisk rensning Skagen Havn 

 Fiskernes Fiskeindustri 
AmbA (Skagen) 

- Kattegat 

 Stena Jern & Metal A/S  
(Frederikshavn) 

- Frederikshavn 
Havn / Kattegat 

Genbrugspladsen - Ousen-
vej - Sæby 

Bassin Sæby Å 

Ravnshøj Losseplads & 
genbrugsplads 

Bassin Ribberholt bæk 

Vaskevand Statsfængslet Kragskovhede - Grøft m udløb i 
Kragskov Å 

 Ørnedalsbanen - Til afløbsledning m. 
udløb til Sæby Å 

 Ørvad Maskinstation Aps - Til sump via mark-
dræn til Sæby Å - 
systemet 

 Strandby Havn - Kattegat  

 

Dambrug 
I Frederikshavn Kommune er der to dambrug i drift, Skærum og Studsbjerg Dambrug, 
jf. tabel 6.4. 

Tabel 6.4 Dambrug i Frederikshavn Kommune (2014). 

Type spildevand Navn Rensning Vandområde 

Dambrug Skærum Dambrug Bundfældningsanlæg Skærum Å 

 Studsbjerg Dambrug Bundfældningsanlæg 
og laguner 

Skærum Å 

 

Filterskyllevand 
Der er 21 almene vandværker i Frederikshavn Kommune. 11 af disse vandværker ud-
leder filterskyllevand til vandløb, mens 3 nedsiver filterskyllevand, jf. tabel 6.5. De øv-
rige afleder filterskyllevand til offentlig kloak. 
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Tabel 6.5 Almene vandværkers udledning af filterskyllevand i Frederikshavn Kommune (2014). 

Type spildevand Navn Rensning Vandområde 

Filterskyllevand Østervrå Vandværk Bundfældningstank Bybækken 

Rugtved Vandværk Bundfældningstank Voer Å 

Åsted Vandværk Bundfældningstank Åsted Å 

Voerså Vandværk - Nedsivning 

Præstbro Vandværk Bundfældningstank Nedsivning 

Bunken Vandværk Bassin Nedsivning 

Ravnshøj Vandværk Bundfældningstank Ravnsholt Bæk 

Sæbygårdværket (Sæby) Bassin Sæby Å 

Ørnedalsværket (Sæby) Bassin Volstrup Bæk 

Dybvad Vandværk - Bredmose Bæk 

 Ålbæk Vandværk Bundfældningstank Kattegat (via udlø-
bet fra Aalbæk 
Renseanlæg) 

 
Plan 
Såfremt udledninger fra de private renseanlæg medfører, at målsætningerne for vand-
områderne ikke kan opfyldes, vil Frederikshavn Kommune påbyde en gennemførelse 
af nødvendige ændringer på de private anlæg – og i øvrigt medvirke i en konstruktiv 
dialog om relevante løsninger. 
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7 SLAMHÅNDTERING 

I forbindelse med spildevandsrensningen på renseanlæggene dannes der slam. Slam-
met består af de partikulære (uopløselige) stoffer i spildevandet, der frasorteres ved de 
forskellige processer i renseanlægget, som f.eks. i forfældnings- og efterklaringstanke. 

Spildevandsslammet har et værdifuldt indhold af grundstoffer, som f.eks. kvælstof og 
fosfor, og kan derfor anvendes som gødningsprodukt indenfor plantebruget. Det kræ-
ver dog, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet ikke overskri-
der grænseværdierne i henhold til den gældende slambekendtgørelse. 

Status 
Den nuværende slamhåndtering på de enkelte renseanlæg fremgår af tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Slamhåndteringen på renseanlæggene (2009). 

 

 
Al slam fra de offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune udbringes på landbrugs-
jord. I 2009 svarende det til 3.236 tons tørstof. 

Slam fra den kommunale tømningsordning afleveres af tømningsentreprenøren på for-
trinsvis Frederikshavn renseanlæg (se afsnit 12.14). Slam fra slamsugere kan tillige af-
leveres på renseanlæggene i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 

  

Renseanlæg Slamproduktion 

 

Slammængder 
2009 

[tons] 

Slambehandling Slutdisponering 

Frederikshavn Primærslam 

Biologisk 
overskudsslam 

Slam fra Biostyr 

2.445 tons vådvægt 

640 tons tørvægt 

Afvanding i 
dekanterog placering i 
midltertidig slamdepot. 

Udbringning på 
landbrugsjord 

Ålbæk Biologisk 
overskudsslam 

450 tons vådvægt 

72 tons tørvægt 

Afvanding i dekanter 
og placering i midler-
tidig slamdepot. 

Udbringning til pileanlæg 
og på landbrugsjord 

Skagen Biologisk 
overskudsslam 

4.126 tons vådvægt 

1.098 tons tørvægt 

Afvanding i dekanter 
og placering i midler-
tidig slamdepot. 

3.782 tons (vådvægt) 
udbringes på 
landbrugsjord. 

344 tons (vådvægt) til 
kompostering.  

Sæby Biologisk 
overskudsslam 

7.458 tons vådvægt 

1.417 tons tørvægt 

Langtidsbeluftning. 

Afvanding i 
forafvander og 
efterfølgende i 
dekanter.  

Placering i midlertidig 
slamdepot. 

Udbringning på 
landbrugsjord. 

Hørbylund - 30 tons vådvægt Transport til Sæby 
Renseanlæg. 

(Se Sæby) 

Brønden Biologisk 
overskudsslam 

ca. 10-20 tons vådvægt 

ca. 0,5-1,6 tons tørvægt 

(intet slam fjernet i 2009)  

Transport til Sæby 
Renseanlæg (hvis 
analyser er OK). 

(Se Sæby) 

Voerså Biologisk 
overskudsslam 

307 tons vådvægt 

9 tons tørvægt 

Transport til Sæby 
Renseanlæg (hvis 
analyser er OK). 

(Se Sæby) 

Karup - 30 tons vådvægt Transport til Sæby 
Renseanlæg. 

(Se Sæby) 

Søholt - 40 tons vådvægt Transport til Sæby 
Renseanlæg. 

(Se Sæby) 
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Plan 
I henhold til gældende slambekendtgørelse skal spildevandsslam overholde grænse-
værdierne for indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer for at kunne udbringes på 
landbrugsarealer.  

Det er Frederikshavn Kommunes målsætning, at spildevandsslam skal kunne udbringes 
på landbrugsjord i områder uden særlig drikkevandsinteresser. I forbindelse med indsats-
planlægningen for grundvandsbeskyttelse opfordrer kommunen landbruget til ikke at bru-
ge slam som jordforbedringsmiddel i indsatsområdet.  

Inden udbringning af spildevandsslam i Natura 2000 områder skal dette anmeldes til Fre-
derikshavn Kommune. Kommunen har mulighed for at give afslag på ønsket om udbring-
ning, hvis udbringningen er til ugunst for det grundlag som Natura 2000 udpegningen er 
sket på baggrund af. Et afslag sker mod udbetaling af erstatning til lodsejeren. 

Såfremt spildevandsslam i konkrete tilfælde ikke kan genanvendes på landbrugsjord på 
grund af overskridelser af slambekendtgørelsens grænse- og afskæringsværdier, vil 
Frederikshavn Kommune tage stilling til, hvorvidt der skal iværksættes en opsporing af 
kilden/kilderne til de uønskede stoffer samt gøre en indsats for at ændre adfærden på 
virksomheder eller hos forbrugere. Ved udarbejdelsen af tilslutningstilladelser til spilde-
vand fra virksomheder til det offentlige kloaksystem tilstræbes det endvidere at fore-
bygge sådanne tilfælde. 
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8 KLOAKOPLANDE 

I Frederikshavn Kommune er alle byer, landsbyer og større samlede bebyggelser kloake-
ret til det offentlige kloaksystem. 

De kloakerede områder er inddelt i hovedkloakoplande, som fremgår af tegningsforteg-
nelsen. Et hovedkloakopland svarer normalt til et byområde. 

8.1 DEFINITIONER PÅ KLOAKERINGSPRINCIPPER 

I Frederikshavn Kommune benyttes følgende kloakeringsprincipper: 
 

Fællessystem Enstrenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme system. 
Drænvand fra omfangsdræn (se note) må afledes til fællessystemet, mens 
øvrigt drænvand ikke må afledes til offentlig kloak. 

Separatsystem Tostrenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning i adskilte systemer. 
Drænvand fra omfangsdræn (se note) må afledes til regnvandssystemet, 
mens øvrigt drænvand ikke må afledes til offentlig kloak. 

Spildevandssystem Enstrenget kloaksystem for husspildevand. Alt regnvand bortskaffes lokalt. 
Drænvand må ikke afledes til spildevandssystemet. 

Regnvandssystem Enstrenget regnvandssystem, hvor der kun kan tilsluttes tag- og overfladevand 
(fra tagflader, indkørsler, P-pladser, veje m.v.) til det offentlige regnvandssy-
stem. 

Alternativt kan der være etableret et særskilt system til vejafvanding. Dette 
system ejes og drives af vejejeren. 

Nedsivning Spildevand nedsives i jorden via et nedsivningsanlæg. Tag- og overfladevand 
nedsives adskilt fra spildevandet. 

Note: Ved omfangsdræn forstås drænsystemer til afledning af nedsivende overfladevand, etableret i en 

 afstand fra bygningskonstruktioner på maksimalt 2 m. Kildevæld og vand fra permanente grund- 
 vandssænkninger må ikke afledes til offentlig kloak, men skal afledes iht. vandløbslovens bestem- 
 melser.  

Drænvand fra kirkegårde skal behandles særskilt. Drænvand fra f.eks. idrætspladser, 
boldbaner og lignende er derimod ikke omfattet af definitionen på spildevand, og bør 
derfor ikke tilsluttes offentligt kloakanlæg, men i stedet afledes og reguleres efter Vand-
løbslovens bestemmelser. 

8.2 STATUS FOR KLOAKERINGEN 

De kloakerede oplande i Frederikshavn Kommune udgør 4.016 ha (2014), og der er 
planlagt udvidelse af de kloakerede oplande til 4.926 ha. Inden for de kloakerede 
oplande er der etableret forskellige kloakeringsprincipper, hvis fordeling fremgår af 
følgende skema. 

Det kloakerede areal i Frederikshavn Kommune fordelt på kloakeringsprincipper frem-
går af figur 8.1.  
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Figur 8.1 Det kloakerede areal i ha fordelt efter kloakeringsprincip (GIDAS, 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I tabel 8.1 ses fordelingen af de kloakerede områder i kommunen efter kloakerings-
princip og ejerskab (offentlig/privat kloak). Af tabellen ses endvidere, hvordan fordelin-
gen af de kloakerede arealer ændrer mht. kloakeringsprincip i planperioden. 

Tabel 8.1 Opgørelse af kloakeret opland efter kloakeringsprincip (GIDAS, 2014). 

Kloakeringsprincip Status Plan 

Fælleskloakeret 1.417 ha - 153 ha 

Fælleskloakeret (fællesprivat) 8 ha - 0,1 ha 

Separatkloakeret 1.344 ha + 853 ha 

Separatkloakeret (fællesprivat) 192 ha +78 ha 

Spildevandskloakeret 934 ha + 131 ha 

Spildevandskloakeret (fællesprivat) 44 ha + 0,6 ha 

Regnvandskloakeret 77 ha + 0,5 ha 

Total 4.016 ha + 910 ha 

 
Generelle forhold vedr. kloakoplande 
Det kloakerede areal er administrativt opdelt i kloakoplande. 

Som hovedregel udleder alle ejendomme inden for et separatkloakeret opland regn-
vand via ét regnvandsudløb, mens alle ejendomme inden for et fælleskloakeret opland 
afleder regnvand og spildevand til samme overløbsbygværk. 

Kloakoplandene er angivet med farvesignatur i forhold til ovennævnte kloakeringsprin-
cipper på Spildevandsplanens kortbilag (tegn.nr. 2.00-2.38). Af kortbilagene fremgår 
endvidere, om det pågældende opland er kloakeret i status eller om det er planlagt  
kloakeret. 

 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Fæ
lle

sk
lo

ak

Se
p

ar
at

kl
o

ak

Sp
ild

e
va

n
d

sk
lo

ak

R
e

gn
va

n
d

sk
lo

ak

Plan

Status



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  40 
   
 

For ejendomme inden for kloakeret område er der såvel ret som pligt til at tilslutte sig 
det offentlige kloaksystem. Tilslutningsretten og -pligten gælder for den enkelte ejen-
dom svarende til det kloakeringsprincip, der er angivet for det pågældende kloakopland 
på kortbilaget. 

Frederikshavn Spildevand A/S’s forsyningspligt indebærer, at der ved nykloakeringer 
fra alle husstande inden for et kloakeret opland skal kunne afledes spildevand fra stue-
plan til det offentlige kloaksystem via gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig 
selv i kloaksystemet). 

Mere detaljerede oplysninger vedr. de enkelte kloakoplande fremgår af Spildevands-
planens skemadel (bilag B). 

Sammenhæng med Kommuneplanens områdeafgrænsning 
Der er generelt sammenhæng mellem Kommuneplanens afgrænsning af rammerne for 
fremtidig bebyggelse og Spildevandsplanens planlagt kloakerede oplande. 

I enkelte tilfælde er grænser for det kloakerede opland ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplanen. Dette gælder primært i landområderne, hvor landbrugsejendomme 
typisk har begrænset ret til afledning af spildevand, således at der kun må afledes hus-
spildevand til det offentlige kloaksystem. 

I andre tilfælde kan enkeltbeliggende ejendomme uden for Kommuneplanens rammer 
være tilsluttet offentlig kloak, hvilket ofte er betinget af miljømæssige hensyn. 

Rekreative områder er generelt ikke indeholdt i de kloakerede områder. Det samme 
gælder offentlige områder med rekreativt præg (idrætspladser, boldbaner, parker m.v.), 
med mindre disse områder er drænet med afløb til offentlig kloak. For disse typer af 
områder ajourføres Spildevandsplanen løbende i takt med, at Frederikshavn Kommune 
får kendskab til de konkrete kloakerings-/dræningsforhold. 

Fællesprivat kloakerede områder 
Inden for et kloakeret opland kan kloaksystemet være privatejet i fællesskab mellem to 
eller flere ejendomme (matrikler), jf. afsnit 12.2. Selve kloakeringsprincippet inden for 
det fællesprivat kloakerede område kan være enten fælleskloak, separatkloak eller 
spildevandskloak. 

På kortbilagene for de kloakerede områder er der anvendt en særskilt signatur for de 
fællesprivat kloakerede områder, hvilket er områder, hvor to eller flere ejendomme 
(matrikler) i fællesskab ejer, driver og vedligeholder et kloaksystem. 

Inden et fremtidigt fællesprivat kloakeret område kan optages i Spildevandsplanen, 
skal der være oprettet et spildevandslaug med tilhørende vedtægter, som tinglyses på 
de relevante ejendomme, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Vedtægternes 
godkendes af kommunen. 

Angivelser af fællesprivate kloakanlæg på Spildevandsplanens kortbilag ajourføres i 
øvrigt løbende i takt med, at Frederikshavn Kommune får kendskab hertil. Derfor er de 
fællesprivat kloakerede områder, der er vist spildevandskortene, heller ikke et komplet 
billede af de fællesprivate kloakområder, som findes i Frederikshavn Kommune. 

Tilsluttede enkeltejendomme 
Ejendomme uden for kloakeret opland kan ansøge om at få tilladelse til at tilslutte spil-
devand til det offentlige kloakanlæg. I disse tilfælde ejer, driver og vedligeholder grund-
ejeren som hovedprincip selve kloakanlægget frem til tilslutningspunktet til det offentli-
ge kloaksystem. 
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Bycentergrænse 
På spildevandskortene for Frederikshavn, Skagen og Sæby er der angivet en såkaldt 
bycentergrænse om eksisterende fælleskloakerede områder. Inden for disse bycenter-
områder vil en separatkloakering ofte være teknisk vanskelig og dermed økonomisk 
bekostelig at udføre. En separatkloakering af disse bycenterområder vil blive vurderet 
nærmere i hvert enkelt tilfælde, såfremt der opstår behov for fornyelse af kloaksyste-
merne.  

Kloakopland Hirsholmene 
I forbindelse med Hirsholmenes overdragelse fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet, 
indgik Frederikshavn Byråd i december 2002 en aftale om varetagelse af kommunale 
driftsopgaver på øen Hirsholmene, herunder Frederikshavn Forsynings overtagelse af 
forsyningspligten med hensyn til el, vand og kloak. 

På nuværende tidspunkt udledes spildevandet fra ejendommene på Hirsholmene uren-
set til Kattegat. 

8.3 PLANLAGTE ÆNDRINGER AF KLOAKERINGEN 

Den eksisterende kloakering ændres løbende dels som følge af omkloakeringer og 
dels som følge af udbygninger inden for de udlagte planområder. 

Omkloakering af eksisterende kloakoplande 
I Frederikshavn Kommune er det målsætningen, at alle fælleskloakerede oplande en-
ten separat- eller spildevandskloakeres i forbindelse med kloakfornyelse, med undta-
gelse af udvalgte fælleskloakerede bycenterområder i de centrale dele af Frederiks-
havn, Skagen og Sæby (se spildevandskortene for disse byer). En separatkloakering af 
disse bycenterområderne vil blive vurderet nærmere i hvert enkelt tilfælde, såfremt der 
opstår behov for fornyelse af kloaksystemerne.  

De fælleskloakerede oplande, der planlægges omkloakeret i Spildevandsplanens plan-
periode fremgår af tabel 9.3, samt af de vedlagte kortbilag med enten en grøn skrave-
ring (planlagt separatkloak) eller en lyseblå skravering (planlagt spildevandskloak) på 
en gul baggrund (fælleskloak). 

I de fælleskloakerede oplande, der er udvalgt til omkloakering, skal de private grund-
ejere separere spildevand og regnvand i særskilte kloaksystemer på egen grund, jf. af-
snit 12.9. 

I forbindelse med større ændringer/tilbygninger m.v. på egen grund anbefales grund-
ejeren generelt at adskille spildevand og regnvand på egen grund. 

Ændring af tilslutningsret/-pligt i et eksisterende kloakopland 
Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har mulighed for at tage 
initiativ til at lade hele eller dele af et kloakopland udtræde af det offentlige kloakfælles-
skab med hensyn til tag- og overfladevand (delvis udtrædelse), jf. Spildevandsbekendt-
gørelsens § 11.  

Der skal være enighed mellem Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Spildevand 
A/S og de berørte grundejere før en delvis udtrædelse kan gennemføres. Inden for  
disse områder kontaktes de private grundejere med henblik på at aftale en ændring af 
tilslutningsforholdene, så alt tag- og overfladevand fremover nedsives lokalt på grun-
den. 

For nuværende har Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S ikke 
benyttet sig af denne mulighed. 
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Udbygning af planlagte kloakoplande 
Det offentlige kloakanlæg udbygges løbende i takt med, at rammerne for byudvikling i 
Kommuneplanen udnyttes via nye byggemodninger.  

De planlagt kloakerede oplande fremgår af Spildevandsplanens kortbilag med en  
skraveret signatur på en farveløs baggrund. Signaturen angiver, om området påregnes 
kloakeret: 

 enten som separatkloak, hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit lednings-
system.  

 eller som spildevandskloak, hvor spildevand afledes til offentlig kloak og regn-
vand håndteres privat (oftest ved nedsivning). Jordbundsforholdene er her vel-
egnede for nedsivning af overfladevand.  

Valget af kloakeringsprincip må ikke være i strid med principperne for beskyttelse af 
grundvand, jf. afsnit 5.3. Nye erhvervsområder og områder indenfor vandforsyningens 
indvindingsoplande skal separatkloakeres.  

Der skal generelt sikres sammenhæng mellem planlagte byggemodninger og selve ud-
bygningen af det offentlige kloaksystem. 

Kloakoplandet Hirsholmene 
Der er ikke for nuværende planlagt renseforanstaltninger for spildevandsudledningen 
fra Hirsholmene. 
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9 KLOAKFORNYELSE 

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven (§ 32, stk. 4) skal Spildevandsplanen indeholde oplysnin-
ger om ”den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse”. I 
Spildevandsbekendtgørelsen (§ 5, stk. 5) er dette specificeret som ”en renoveringsplan 
for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renove-
ringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet”. 

Det er Frederikshavn Kommunes og Frederikshavn Spildevand A/S’s overordnede 
målsætning, at ”alle fælleskloakerede oplande skal separat- eller spildevandskloake-
res, bortset fra udvalgte områder i bycentrene”, jf. kapitel 4. En separatkloakering af 
disse bycenterområderne vil blive vurderet nærmere i hvert enkelt tilfælde, såfremt der 
opstår behov for fornyelse af kloaksystemerne.  

Tids- og økonomiplanen indgår i den samlede investeringsplan i kapitel 13, hvor der 
redegøres for planlagte tiltag på kloak- og spildevandsanlæg samt deres indbyrdes pri-
oritering. 

Kloakbygværker og udløb gennemgås i kapitel 10. 

I bilag F findes der en beskrivelse af de enkelte hovedkloakoplande.  

9.1 DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEMS OMFANG 

Frederikshavn Spildevand A/S har registreret det offentlige kloaksystem i en afløbs-
database. Hoveddata for kloaksystemet fremgår af tabel 9.1. 

Tabel 9.1 Hoveddata for kloaksystemet i Frederikshavn Kommune (2013). 

Bestanddele Kloaksystemets omfang 

Ledninger (ekskl. stikledninger) 861 km 

Brønde 17.100 stk. 

Bassiner 49 stk. 

Pumpestationer 172 stk. 

Overløbsbygværker 60 stk. 

Separate regnvandsudløb  180 stk. 

Nødoverløb (fra pumpestationer) 49 stk. 

 

 

 

 
 

  

Fakta: Det ældste kloakanlæg i Frederikshavn Kommune er fra før år 1900. Det findes enkelte  
steder i Frederikhavn midtby. 
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Aldersfordelingen for det offentlige kloaksystem fremgår af figur 9.1.  

  
Figur 9.1 Det offentlige kloaksystem fordelt efter anlægsårti (DasGraf, april 2011). 

 

Ifølge figur 9.1 er mere end 75 % af det offentlige kloaksystem etableret efter 1970, og 
ca. 4 % før 1950. For mindre end 1 % af kloaksystemet er alderen ukendt. 

9.2 KLOAKFORNYELSESPLANLÆGNING 

Grundlaget for gennemførelsen af kloakfornyelse er en planlægningsfase, hvor det of-
fentlige kloaksystem undersøges (TV- og brøndinspektioner), eventuelle driftsproble-
mer belyses og forskellige analyser udføres (tilstandsvurdering, hydraulisk analyse, ud-
ledninger til vandområde m.v.) 

Planlægningsprocessen for kloakfornyelse er beskrevet i figur 9.2. 
 

Figur 9.2 Processen for kloakfornyelse i Frederikshavn Spildevand A/S. 
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Målsætningerne vedr. kloakfornyelse (se kapitel 4) er grundlaget for fornyelsesplan-
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retningslinier og funktionskrav af teknisk karakter, således at fornyelsesplanlægningen 
udføres på et ensartet og tilfredsstillende højt kvalitetsniveau. Dette tekniske grundlag 
for kloakfornyelsen har Frederikshavn Spildevand A/S beskrevet i en ”Projektbog for 
kloakfornyelse”. 

Ud fra det aktuelle kendskab til tilstand og driftsproblemer i kloaksystemet foretager 
Frederikshavn Spildevand A/S løbende en prioritering af de kloakoplande, hvor der 
skal gennemføres kloakfornyelseslægning. Disse oplande skal efterfølgende koordine-
res med de øvrige forsyningsvirksomheder (vand, varme og el) samt Vejafdelingen i en 
koordineringsgruppe, således at det nødvendige planlægningsarbejde i de enkelte for-
syningsvirksomheder udarbejdes efter en fælles prioriteringsliste. Ud fra den fælles pri-
oriteringsliste udarbejdes kloakfornyelsesplaner kloakopland for kloakopland. Kloakfor-
nyelsesplanerne er ”helbredsundersøgelse” af kloaksystemet. Fornyelsesplanen består 
af de nødvendige analyser til vurdering af de anlægsarbejder, der skal gennemføres 
for, at kloaksystemet i oplandet efterfølgende kan leve op til målsætningerne for kloak-
systemet. 

 
 

 

 

 
 

 

 
På baggrund af de udførte undersøgelser og analyser i kloakfornyelsesplanerne fast-
lægges behovet for kloakfornyelse, forslag til anlægsprojekter, renoveringsmetode, 
økonomioverslag mv. i en kloakfornyelsesplan. Frederikshavn Spildevand A/S foreta-
ger løbende en prioritering af anlægsprojekterne og melder disse ind til koordinerings-
gruppens totalliste. I koordineringsgruppen koordineres anlægsprojekterne for at opnå 
en samlet optimal planlægning for de fire forsyningsvirksomheder. Den fælles priorite-
ringsliste er således ikke nødvendigvis sammenfaldende med Frederikshavn Spilde-
vand A/S’s ønskede prioritering. Først herefter igangsættes kloakfornyelsestiltagene i 
marken. 

Sideløbende med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne er der mulighed for, at 
Frederikshavn Spildevand A/S arbejder med relevante undersøgelser og analyser, der 
behandles på tværs af fornyelsesplanlægningen for kloakoplandene. 

Endvidere vil der løbende opstå driftsproblemer og skader i kloaksystemet, der vil nød-
vendiggøre akutte anlægsarbejder. 

Dette foranlediger et dynamisk anlægsprogram, der hurtigt kan revurderes, således at 
kloakmidlerne investeres med samlet set maksimalt udbytte. 

9.3 KLOAKFORNYELSESPROJEKTER 

Kloakfornyelse omfatter samlet set følgende typer forbedrende tiltag/løsninger: 

 Omkloakering af fællessystemer til separat- eller spildevandskloak. 

 Fornyelse af kloakanlæg ved opgravning og udskiftning. 

 Optimering af kloaksystemet (kapacitetsforøgelse af kloaksystemet, etablering/-
udnyttelse af bassiner, reduktion af energiforbrug og svovlbrinterisiko ved  
pumpestationer m.v.). 

 Renovering (punktreparationer, opgravningsfrie metoder mv.) 

  

I en kloakfornyelsesplan indsamles oplysninger om kloaksystemets: 

o Fysiske tilstand (på baggrund af TV-inspektioner og brøndrapporter) 

o Driftsmæssige tilstand (f.eks. indsivning, rotter, lugtgener, vejsætninger etc.) 

o Hydrauliske tilstand (f.eks. opstuvninger i kældre eller på terræn). 

Ud fra en analyse af disse oplysninger samt ud fra ”Projektbog for kloakfornyelse” fastlægges tiltag og 
løsningsforslag for kloaksystemet. Løsningsforslag kan omfatte alt fra punktreparationer, renoverin-
ger, strømpeforinger til fornyelse ved opgravning/udskiftning. 
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Udførte kloakfornyelsesprojekter 
I takt med kendskabet til tilstanden af det offentlige kloaksystem øges gennem udarbej-
delse af kloakfornyelsesplanerne for de enkelte kloakoplande, bliver prioriteringen af de 
planlagte kloakfornyelsesprojekter løbende ajourført, således at de mest påkrævede 
fornyelsesprojekter med størst gevinst for borgere og miljø prioriteres højest med hen-
syn til udførelse. Dog samtidig under hensyntagen til Frederikshavn Spildevand A/S’s 
økonomiske rammer. 

Tabel 9.2 indeholder en oversigt over de kloakfornyelsesprojekter, der er udført siden 
den seneste revision af spildevandsplanerne (2000/2005) for de tidligere kommuner. 

For de veje/områder/deloplande, som er markeret med en ”*” i tabel 9.2, er der udført 
kloakfornyelse (separatkloakering) i offentlig vej, men separatkloakeringen på privat 
grund er endnu ikke udført, da påbudet om separatkloakering endnu ikke er givet. 

Tabel 9.2 Udførte kloakfornyelsesprojekter i perioden 2000/2005 til 2013. 

Byer Vej/Område (Deloplandsnr.) 

Frederikshavn Bovinsgade, Hedemarksgade, Visbergsgade  (FD09, FD23, FD43)  

Danmarksgade (FG06, FG07, FG09) 

Enighedsvej (FE04) 

Hånbækblokkene (overløbsledninger) 

Kvarteret mellem Århusgade og Jyllandsgade (FH06) 

Kvarteret omkring Rosevej (FG16 og FG18) 

Musikkvarteret (FF03) 

Råholtvej (FE04) 

Søndergade (FD20) 

Baldersvej (FF19) 

Ærøvej (FC18) * 

Sejrøvej (FC19) * 

Falkevej, Ørnevej (FD26, FD33) * 

Islandsvej (FF16) * 

Del af Margrethevej (FD43) *  

Søster Annas Vej (FD44) * 

Nyborgvej (FB26) * 

Kirkegade (FD19)* 

Olfert Fischers Vej (FE12) 

Peter Wessels Vej (FE13) 

Asylgade, Klitgårdsvej, Knudensvej og Kastanievej (FD34, FD36) * 

Svanholmsvej, Skelvej, Vestergade, Lars Brandstrupsvej, Florvej (FD35, FD37, 
FD38) * 

Kallsvej, Toldbodvej, Voldgade, Tordenskjoldsgade (FD16) * 

Sæby Carl Ewaldsvej, Grothsvej (SA17) 

Havnen (SB25) 

Louis Nielsensvej (SA11) 

Sdr. Ringvej (SB13 og SB21) 

Gasværksvej (SB02) 

Slagterivej (SB13) 

Tårnvej, Wenbovej (SC02) 

Strandkanten (SA05) * 

Slagterivej, Banevej, Skrågade (SB27) * 

Grønnevænget (SB15) * 

Søtoften (SE06) * 

Søndermarksvej (SE05, SE01) * 
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Byer Vej/Område (Deloplandsnr.) 

Solsbækvej, Buntmagervej, Rosenkrogen (SE04) * 

Bækvej (SB26) * 

Farvervej, Vægtervej, Rebslagervej, Gørtlervej (SE01) * 

Skagen Bankekvarteret (SK41 og SK44) 

Havnevej (SK13) 

Drejerstien og Saxildsvej (SK18) 

Ole Svendsensvej og Isvej (renovering af pumpestationer) 

Vesthavnen (ombygning af pumpestation)  

Elling Tuenvej (EL04, EL19 og EL20) 

Gærum Pilevej (GÆ01) 

Fabriksvej (GÆ06) 

Skærum Katsigvej (SR06) * 

Østervrå Begonievej og Mimosevej (ØV08) 

Dybvad Mejsevej og Svalevej (DV16) 

Teglværksmarken (DV18) 

Ravnshøj Follerhusvej, Ribberholtvej (RA12) * 

Øster Holmen Kvisselvej (ØH1) 

Ålbæk Høvej (ÅB48) 

*Separatkloakering er udført i offentlig vej, men påbud om separatkloakering på privat grund er ikke udført. 

 
Planlagte kloakfornyelsesprojekter 
Frederikshavn Spildevand A/S vil i de kommende år fortsat sætte fokus på fornyelsen 
af det offentlige kloaksystem. Dette vil ske ved gennemførelse af følgende indsats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De konkrete kloakoplande, som planlægges saneret i Spildevandsplanens planperiode, 
udpeges én gang årligt for det kommende år efter en nærmere planlægning og koor-
dinering mellem forsyningsselskaberne. 
 
Det fremtidige kloakeringsprincip for kloakoplandene fastlægges først endeligt i forbindel-
se med den detaljerede projektering for det konkrete opland. Ændres kloakeringsprincip-
pet, kloakoplandsgrænserne, udløb eller lignende vil der blive udarbejdet et spildevands-
plantillæg for det aktuelle kloakopland samt revideret udledningstilladelser m.v. 
 
Af tabel 9.3 fremgår de kloakfornyelsesprojekter, der for nuværende planlægges udført 
i Spildevandsplanens planperiode. 

Bilag F indeholder en beskrivelse af kloakoplandene i Frederikshavn Kommune. 
 

Tiltag i planperioden 

o Kloakfornyelsesplanlægning (undersøgelser og analyser) med fokus på ældre fællessystemer, 
hvor der enten er konstateret fysiske problemer, hydrauliske problemer (kælderopstuvninger,  
terrænoversvømmelser) eller driftsmæssige problemer. 

o Fornyelse eller renovering af kloaksystemerne udføres, hvor dette er nødvendigt i forhold til oven-
nævnte problemstillinger. 

o Fokus på separat- eller spildevandskloakering af fælleskloakerede områder med henblik på at 
reducere regnvandsmængderne, der transporteres og renses på renseanlæggene, samt spilde-
vandsmængderne, der under regn aflastes via overløbsbygværker til vandområderne. 

o Udbedring af fejlkoblinger i separatsystemer. 
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Tabel 9.3 Planlagte kloakfornyelsesprojekter i perioden 2014-2016. 

Byer Veje (Oplandsnr.)  

Frederikshavn Kattegatsvej, Stenstrupsgade, Tuxensgade, Kystvej, Damvej (FD01, FC17, FC21, 
FC22) 

Søndergade, Stærevej, Solsortevej, Plantagevej, Godthåbsvej, Frihedsvej (FC14, 
FC20) 

Sæby Barbras Allé (SB03) 

Klostervænget, Rosenvang, Bispevang, Priorvang, Munkevang, Rosenstien (SE11) 

Slagterivejskvarteret (SB10, SB28, SD04, SD20) 

Toftevænget-kvarteret (SD19)   

Skagen Skagavej, Bertelsvej, Skarpæsvej, Nordre Ringvej, Fyrbrovej, Jens Væversvej, 
Fyrvej, Hvide Fyrvej (SK30) 

Tuxenparken (SK24) 

Ravnshøj Mejerivej (RA14) 

Skærum Dybdalsvej, Katsigvej, Flagetsvej, Skovvej, Vognsbækvej, Hartmann Jensens Vej, 
Borgervej, Dybrovej (SR02, SR03, SR04) 

 

Økonomi 
I planperioden 2012-2016 planlægges der afsat ca. 35 mio. kr. årligt til fornyelse af  
kloakanlæg, pumpestationer, bygværker og stikledninger. Dette beløb er ekskl. særskil-
te midler til den planlagte afskærende ledning i Frederikshavn fra Falkevej til havnen i 
år 2014. 

Investeringsbehovet til kloakfornyelse er bestemt af den udgift, der er nødvendig for at 
hæve kvaliteten af det eksisterende kloaksystem, således at de opstillede målsætnin-
ger for kloaksystemets funktion og tilstand kan opfyldes. Investeringsbehovet er vurde-
ret ud fra en værdiansættelse af kloaksystemet, der er beregnet på baggrund af ny-
værdi og restlevetid for det eksisterende kloakanlæg.  

Ifølge tidligere beregninger er det nødvendige investeringsbehov til kloakfornyelse i 
Frederikshavn Kommune ca. 53 mio. kr. pr. år (2008), såfremt værdien af det eksiste-
rende kloakanlæg skal opretholdes. Med tiden er det derfor Frederikshavn Spildevand 
A/S’s hensigt at øge investeringerne i kloakfornyelse, men den aktuelle økonomiske si-
tuation med stor gæld i Forsyningen Frederikshavn, forhindrer i øjeblikket, at midlerne 
øges. Så snart det økonomiske råderum er til stede, vil Frederikshavn Spildevand A/S 
øge investeringerne i kloakfornyelse. 

Konsekvenserne af et reduceret investeringsniveau i kloakfornyelse vil bl.a. være sti-
gende driftsudgifter, forøget risiko for akutte driftsproblemer og dermed forringet forsy-
ningssikkerhed, generering af et økonomisk efterslæb samt reduceret værdi og gene-
relt dårligere tilstand af kloakanlægget. Konsekvenserne forstærkes jo længere periode 
investeringsniveauet holdes lavere end investeringsbehovet. 

9.4 TEKNISK GRUNDLAG FOR KLOAKFORNYELSEN 

Frederikshavn Spildevand A/S har en ”Projektbog for kloakfornyelse” der beskriver det 
tekniske grundlag for kloakfornyelsen, herunder retningslinier, krav og procedurer for 
bl.a.: 

 Planlægningsprocessen for kloakfornyelse. 

 Registrering og opmåling af kloaksystemet (registrering i afløbsdatabasen, op-
måling af brønde og bygværker, nummereringssystem m.v.) 

 TV- og brøndinspektioner (TV-inspektion af ledninger, inspektion af brønde, 
kontrol af TV- og brøndrapporter m.v.) 
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 Øvrige undersøgelser og målinger (som f.eks. ind- og udsivningsundersøgelser, 
fejlkoblingsundersøgelser, svovlbrinteundersøgelser, grundvandspejlinger, ind-
samling af driftsoplysninger m.v.) 

 Vurdering af TV- og brøndobservationer (fornyelseskriterier for ledninger, brøn-
de, bygværker og stikledninger). 

 Hydrauliske beregninger (dimensioneringsniveau, model og datagrundlag,  
datakontrol, oplands- og bygværksbeskrivelse, modelparametre, funktionskrav 
m.v.). 

 Regnbetingede udløb (vandrammedirektiv, badevandsområder, krav til udløb, 
dimensioneringskriterier for bassiner). 

 Skitseprojektering af nye kloakanlæg (dimensioneringsgrundlag og -forudsæt-
ninger, myndighedsforhold, forundersøgelser m.v.) 

 Løsningsforslag og økonomi (retningslinier for udarbejdelse af løsningsforslag 
og anlægsoverslag). 

 Kloakfornyelsesplaner (retningsliner for udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner). 

Projektbogen for kloakfornyelse revideres løbende i forhold til nye krav og ny viden på 
området samt ændrede forudsætninger eller udviklingstendenser i kommunen. 
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10 KLOAKBYGVÆRKER OG UDLØB 

Kloakbygværker omfatter generelt pumpestationer, bassiner og overløbsbygværker. I 
forbindelse med udløb til Kattegat og Skagerrak kan der være etableret særlige byg-
værker til kontraklapper eller lignende. 

De traditionelle kloakbygværkstyper og udløbene er vist med særskilte signaturer på 
Spildevandsplanens kortdel. For udløbenes vedkommende skelnes mellem udlednin-
ger af renset spildevand, separat overfladevand og opspædt spildevand (fra overløbs-
bygværkerne), nødoverløb (fra pumpestationer) samt vejvandsudløb. Desuden fremgår 
det af kortene, om kloakbygværker/udløb er eksisterende (status) eller planlagte (plan). 

10.1 PUMPESTATIONER 

Funktionen af pumpestationer er at transportere (pumpe) spildevand, hvor det ikke er 
teknisk muligt eller økonomisk urentabelt at aflede spildevandet via gravitation. 

Status 
Der er i alt 172 større og mindre pumpestationer i kommunen (2013). De mindre  
pumpestationer anvendes typisk til afpumpning af spildevand fra mindre kloakoplande. 

Pumpestationerne renoveres løbende efter behov. 

Plan 
Ved nykloakeringer vil der i et vist omfang være behov for etablering af pumpestatio-
ner. Det samlede omfang heraf er ikke kendt på nuværende tidspunkt. 

I Spildevandsplanens planperiode er der afsat ca. 5 mio. kr. pr. år til renovering af 
pumpestationer. 

10.2 OVERLØBSBYGVÆRKER 

Overløbsbygværker har til formål at aflaste opspædt spildevand fra kloaksystemet  
(fælleskloak) til nærmeste vandområde for at undgå overbelastning af kloaksystem og 
renseanlæg under regn. 

Status 
Der er i alt 60 overløbsbygværker i kommunen (2013). 

Overløbsbygværkerne har generelt en tilfredsstillende funktion, hvad angår riste og 
skumskærme, med hensyn til at begrænse en synlig forurening (ristestof og flydestof-
fer) af vandområderne i forbindelse med aflastninger. 

Der er etableret bassiner i tilknytning til 15 overløbsbygværker. Ved udledning til Katte-
gat er der normalt ikke behov for bassinvolumen for at undgå erosion eller andre hy-
draulisk betingede gener. 

Plan 
Frederikshavn Spildevand A/S påtænker ikke at nedlægge overløbsbygværker i plan-
perioden, men Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S vil dog fort-
sat fokusere på de overløbsbygværker og nødoverløb, som kan påvirke vandkvaliteten 
negativt. Der planlægges igangsat en registrering af overløbshændelser (tidspunkt,  
varighed og udledt vandmængde) på udvalgte bygværker. På baggrund af denne regi-
strering kortlægges de væsentligste forureningskilder, hvorefter en handleplan udar-
bejdes og iværksættes. 

I Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015 er der ikke lagt op til en 
særlig indsats overfor de eksisterende regnbetingede udløb i Frederikshavn Kommune 
i form af f.eks. nedlæggelse af overløbsbygværker, etablering af bassiner eller lign.  
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10.3 BASSINER 

Bassiner på det offentlige kloaksystem har til formål at opsamle og forsinke regn-  
og/eller spildevand. Bassiner opdeles funktionelt i følgende to typer: 

 

 

 

 

 

 

 

Begge bassintyper bevirker, at udledningen af næringssalte (kvælstof og fosfor) samt 
organisk stof fra kloaksystemet til vandområderne reduceres. 

Udformningsmæssigt opdeles bassinerne typisk i lukkede bassiner (rørbassiner eller 
betonbygværker) og åbne bassiner (”jordbassiner”). 

Status 
Der er i alt 49 bassiner i kommunen (2013), heraf 32 regnvandsbassiner og 17 fælles- 
bassiner.  

Plan 
I forbindelse med udvidelse af eller ændring af kloakeringsprincippet for eksisterende 
kloakoplande samt ved etablering af nye kloakoplande (byggemodninger) skal det vur-
deres, om der skal etableres bassinvolumener, særligt når udledningen sker til højt 
målsatte vand- og naturområder. 

I Spildevandsplanens kortdel, er der vist en række nye bassiner. Dette skal betragtes 
som vejledende, idet behovet for bassinerne, deres placering og størrelse bliver vurde-
ret ifm. udførelsen af projektet. Der kan således ske ændringer i forhold til det viste. 

Frederikshavn Kommune vil stille krav om etablering af bassinvolumen, når følgende er 
gældende: 

 

 

 

 

 
 

10.4 UDLØB FRA DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM 

Status 
Der er i alt 298 udløb fra det offentlige kloaksystem (2013), hvoraf hovedparten er se-
parate regnvandsudløb.  

 

 

 
 

 

 

 

Nye bassiner etableres i tilfælde af:  

o Eksisterende udløb, der hindrer opfyldelse af målsætningerne i recipienten. 

o Nye eller forøgede udløb til vandløb eller søer.  

Udløb fra det offentlige kloaksystem 

o 8 udløb fra renseanlæg (renset spildevand). 

o 1 udløb fra Hirsholmene (urenset spildevand).  

o 180 separate regnvandsudløb (tagvand og overfladevand fra befæstede arealer). 

o 60 udløb fra overløbsbygværker (opspædt spildevand). 

o 49 nødoverløb fra pumpestationer (spildevand).  

Regnvandsbassin 

Formål: Opsamle og forsinke (neddrosle) udledningen af regnvand fra det separate regnvands-
system til et vandområde primært for at minimere risikoen for hydraulisk overbelastning 
(oversvømmelse/erosion) af vandområdet. Et regnvandsbassin kan også etableres af hen-
syn til kapaciteten af det nedenfor liggende ledningssystem, således et nyt byggemod-
ningsområde ikke overbelaster det eksisterende system. 

Hvor: Ved regnvandsudløb til et vandområde (vandløb og søer) eller i regnvandssystemer af 
hensyn til kapaciteten i det nedstrøms system. Fællesbassin 

Formål: Opsamle og forsinke det sammenblandede spildevand og regnvand fra fællessystemet, så 
dette vand senere kan ledes til renseanlæg i stedet for til nærmeste vandområde. 

Hvor: Ved overløb til et vandområde (vandløb eller kystvande). 
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Udover udløb fra det offentlige kloaksystem findes der et større antal vejvandsudløb og 
private udløb (se afsnit 10.5 og 10.6). 

I Spildevandsplanens kortdel er udløb/overløb fra det offentlige kloakanlæg til vand-
områderne symboliseret med ”udløbspile” ved udledninger fra det offentlige spildevands-
anlæg. 

Plan 
Antallet af regnvandsudløb vil forventeligt stige i planperioden i takt med omkloakering 
(separatkloakering) af fælleskloakerede oplande samt udbygning af de planlagt sepa-
ratkloakerede oplande. 

I Spildevandsplanens kortdel er der vist en række nye udløb. Dette skal betragtes som 
vejledende, idet behovet for udløbene og deres placering bliver vurderet ifm. udførel-
sen af projektet. Der kan således ske ændringer i forhold til det vist. 

10.5 VEJAFVANDING  

Status 
Overfladevand fra befæstede vejarealer inden for de kloakerede oplande afledes ofte til 
det offentlige kloaksystem eller udledes direkte til grøfter, vandløb eller lign. 

Overfladevand fra befæstede vejarealer uden for de kloakerede oplande nedsives ty-
pisk via rabatter eller udledes til grøfter, vandløb eller lignende. 

Driften og vedligeholdelsen af vejafvandingsanlæg er ikke Frederikshavn Spildevand 
A/S’s ansvarsområde. Ansvaret afhænger af vejens ejerforhold: 

  

 

 

 

 

 
Ved ansøgning om nye eller ændringer af eksisterende udledninger fra vejafvandings-
udløb, er det den konkrete (vej-)ejer, der skal ansøge Frederikshavn Kommune om 
fornyet udledningstilladelse. 

Plan 
Ved etablering af nye kloakoplande skal overfladevand fra befæstede vejarealer, hvor 
det er hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, afledes via vejgrøfter eller lignen-
de, hvorfra det enten nedsives eller afledes til nærmeste vandområde. 

Udledninger af vejvand til søer skal så vidt muligt undgås. 

10.6 ANDRE PRIVATE UDLØB  

Foruden ovennævnte udløb findes der desuden andre direkte udløb af tag- og overflade-
vand til vandområder.  

Det kan eksempelvis være udløb af overfladevand fra befæstede havnearealer direkte til 
havnebassinet, hvor det er den private eller kommunale havnebestyrelse, der skal ansøge 
om udledningstilladelse ved kommunens recipientmyndighed. 

Eller eksempelvis en privat udledning af tag- og overfladevand direkte til et vand- eller na-
turområde, hvor det er den private grundejer, der skal ansøge om udledningstilladelse ved 
kommunes recipientmyndighed.  

 

 

Udløb for vejafvanding <> ejerskab <> ansvar 

 

o Kommuneveje <> Frederikshavn Kommune <> Park & Vej. 

o Hovedlandeveje <> Transportministeriet <> Vejdirektoratiet. 

o Private fællesveje <> Private ejere <> Private ejere. 
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De private udløb som kommunen har kendskab til er registreret i udløbsskemaerne i bilag 
C, men ikke vist på kortbilagene, da datagrundlaget ikke har været tilstrækkeligt hertil. 

10.7 VANDLØB OPTAGET SOM OFFENTLIGT KLOAKANLÆG 

I Frederikshavn Kommune er der vandløb, som benyttes til afledning af overfladevand og 
overløbsvand fra kloaksystemet. 

Dele af vandløbene er blevet optaget som offentligt kloakanlæg. 

Det drejer sig om Båder Bæk, Rumlebæk, Vilders Bæk, afløbet fra Hørkær Mose samt 
Knivholt Bæk i Frederikshavn by samt Buttergrøften, Grøft nord samt tilløb til Grøft nord i 
Skagen by. 

Den administrative behandling af vandløb og kloakanlæg er forskellig, idet vandløb hører 
under vandløbslovgivningen, og kloakanlæg hører under miljøbeskyttelsesloven. Det er 
derfor væsentligt, at klassifikationen af de enkelte strækninger er entydig. 

Afgørelsen af om en strækning er vandløb eller kloak bygger på en gennemgang af ken-
delser, deklarationer, byrådsbeslutninger samt en udtalelse fra Miljøstyrelsen. 

Båder Bæk er privat vandløb fra udspringet ved gården Købstrup og til rørlægningen lige 
vest for Hørkærstien. Herfra og til udløbet i Lumskebugten er den offentlig kloakanlæg. 
Bassinet, der ligger mellem Toftegårdsvej og Suderbovej, har Frederikshavn Spildevand 
ret til at benytte og pligt til at vedligeholde. Frederikshavn Spildevand anvender den rør-
lagte strækning til aflastning fra 8 overløbsbygværker samt separat regnvand fra større 
områder. 

Rumlebæk er privat vandløb fra udspringene i Fylleled Skov og Gl. Kilden til rørlægnin-
gen ca. 250 meter vest for Bangsbovej mellem Gærumvej og Donbækvej. Herfra og til ud-
løbet umiddelbart nord for Centralrenseanlægget på Saltebakken er den offentlig kloakan-
læg. Frederikshavn Spildevand anvender den rørlagte strækning til aflastning fra 1 over-
løbsbygværk samt separat regnvand fra mindre områder. 

Vildersbæk er offentlig kloakanlæg 1.050 meter før rørlægningen ved rundkørslen Flade 
Engvej / Skagensvej. Herfra og til udløbet i den sydlige ende af Rønnerhavnen er den li-
geledes offentlig kloakanlæg. At Vildersbæk betegnes som et offenltig kloakanlæg beror 
på en byrådsbeslutning fra 7. februar 1991. Frederikshavn Spildevand anvender den rør-
lagte strækning til separat regnvand fra Krogen og Sindallund mv. 

Afløb fra Hørkær Mose er offentlig kloakanlæg på strækningen fra mosen og til rørlæg-
ningen ved Enighedsvej (350 meter). Dette fremgår af Byrådsbeslutning fra 7. februar 
1991.  

Knivholt Bæk er offentlig kloakanlæg fra rørlægningen nord for Knivholt Hovedgård og 
vest for Perspektivvej indtil udløbet i Lerbækken. Det er regnvand fra det nuværende og 
planlagte industriområder vest for Knivholtvej, der ledes til regnvandsledningen. 

Tilløb til Grøft nord er offentlig kloakanlæg fra regnvandspumpestationen på Minkvej 32 
og ca. 330 m mod nord, og det anvendes til afledning af separat regnvand fra boligområ-
det i Banke-kvarteret og på Skagen Nordstrand. 

Grøft nord er offentlig kloakanlæg fra Tilløb til Grøft nord og ca. 310 m mod øst frem til 
Buttergrøften.  

Buttergrøften er offentlig kloakanlæg fra rundkørslen ved Buttervej/Bøjlevej og frem til 
udløbet på Skagen Nordstrand. Buttergrøften anvendes til afledning af separat regnvand 
samt nødoverløb fra Skagen Renseanlæg. 
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11 SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND  

I dette kapitel beskrives bortskaffelsen af spildevand i det åbne land i Frederikshavn 
Kommune, uden for de offentligt kloakerede oplande. 

I afsnit 12.15 beskrives Frederikshavns Kommunes administrative retningslinier ved-
rørende håndteringen af spildevandsrensningen i det åbne land. 

Status 
I Frederikshavn Kommune er der ca. 6.770 ejendomme (maj 2009), som ikke er tilslut-
tet offentlig kloak. Afløbsforholdene for disse ejendomme fremgår af figur 11.1. 

Figur 11.1 Afløbsforhold for ejendomme uden for de offentligt kloakerede oplande i Frederiks-
havn Kommune (BBR, maj 2009). 

 
 
 
 
 

11.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I UDPEGEDE OPLANDE 

Nordjyllands Amt har tidligere vurderet, at vandkvalitetsmålsætningen for en række 
vandløb og søer ikke kunne overholdes på grund af spildevandsudledninger fra de en-
keltbeliggende ejendomme i det åbne land. For at forbedre vandkvaliteten for disse 
vandområder vedtog Folketinget i 1997 en lov om forbedret rensning af spildevand fra 
ejendomme i det åbne land (uden for de kloakerede oplande). 

Loven omfatter særlige forureningsfølsomme vandløb og søer med tilhørende oplande, 
der blev udpeget af de tidligere amter i forbindelse med regionplanlægningen. I Vand-
planen for Nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015 er udpegningerne videreført 
uændret.  
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Fakta: Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige  

landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977. Grundejerne er selv forpligtet til at  
indberette nye oplysninger til BBR. 
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Udpegning af oplande 
I Regionplan 2005 er der udpeget forureningsfølsomme vandløb og søer med tilhøren-
de oplande. Disse oplande fremgår af temaplanerne, tegn.nr. 3.00-3.05, og er i 
Vandplanen angivet som baseline.  

I samtlige af de udpegede oplande skal der ske en forbedret rensning af spildevandet 
fra enkeltejendommene, med det formål at opnå en højere grad af opfyldelse af 
kvalitetsmålsætninger for vandløb og søer.  

Inden for de udpegede oplande skal spildevandet fra ejendomme med udløb til de ud-
pegede vandløb/vandløbsstrækninger som minimum renses, svarende til den rense-
klasse, der er angivet for det udpegede opland (jf. tabel 11.1). Renseklassen angiver et 
højest tilladeligt forureningsniveau og en tilhørende rensegrad for organisk stof (målt 
som BI5), fosfor og kvælstof (angivet som nitrifikationsgraden). 

Tabel 11.1 Renseklasser med tilhørende rensegrader. 

Renseklasse Organisk stof (BI5) Total fosfor Nitrifikation 

O 90 % - - 

SO 95 % - 90 % 

OP 90 % 90 % - 

SOP 95 % 90 % 90 % 

O: Reduktion af organisk stof. 
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. 
OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor. 
SOP: Skærpet reduktion af organisk stof og total fosfor. 

De udpegede oplande er opdelt i to kategorier: 

1. Prioritetsoplande, som betyder, at samtlige ejendomme, der udleder spildevand 
inden for disse oplande, som minimum skal rense spildevandet til den angivne ren-
seklasse. 

2. Prioritetsoplande, som betyder, at samtlige ejendomme, der udleder spildevand 
inden for disse oplande, skal rense spildevandet til den angivne renseklasse, så-
fremt igangsatte tiltag ikke medfører en tilstrækkelig bedring af vandløbskvaliteten. 
 

I Regionplan 2005 er der for Frederikshavn Kommune udpeget en række oplande (1.  
prioritetsoplande) alle med rensekrav svarende til renseklasse O.  

Inden for disse  udpegede oplande er ejendommenes afløbsforhold fordelt som det 
fremgår af figur 11.2. 
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Figur 11.2 Afløbsforhold for ejendomme inden for de udpegede oplande i Frederikshavn Kom-
mune (BBR maj 2009). 

 

Afløbsforholdene i figur 11.2 er baseret på oplysninger fra BBR (maj 2009) og derfor 
ikke et udtryk for konkrete undersøgelser af de enkelte ejendomme. 

Såfremt fremtidige registreringer af ejendommens afløbsforhold viser, at der i forhold til 
nærværende Spildevandsplan er yderligere ejendomme, som udleder spildevand til et 
forureningsfølsomt vandløb eller sø i et udpeget opland, vil disse ejendomme ligeledes 
være omfattet af kravet om forbedret spildevandsrensning i henhold til renseklassen for 
oplandet.  

Eksempler på rensemetoder 
For ejendomme i det åbne land (uden for de kloakerede oplande) findes en række ren-
semetoder (anlægstyper), der kan opfylde kravene for de enkelte renseklasser, jf. tabel 
11.2. 

Tabel 11.2 Rensemetoder, der opfylder de enkelte renseklasser. 

Rensemetode Renseklasser 

O OP SO SOP 

Nedsivningsanlæg     

Biologisk minirenseanlæg 
(afhængig af typegodkendelse) 

    

Samletank     

Pileanlæg     

Sandfilter  -  - 

Rodzoneanlæg  - - - 

 
På baggrund af opgørelsen i figur 11.2 overholder en stor del af ejendomme i de ud-
pegede oplande således renseklasse O. Opgørelsen i figur 11.2 er dog baseret på et 
BBR-udtræk (maj 2009), som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de fakti-
ske forhold på indeværende tidspunkt.  
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Frederikshavn Kommune har ikke en generel holdning til anvendelsen af rensemetoder 
fra den spredte bebyggelse i det åbne land. Alle godkendte rensemetoder accepteres. 
Den mest udbredte rensemetode i det åbne land er dog nedsivning af spildevandet, 
med mindre dette strider i mod vandindvindingsinteresser (se afsnit 5.3). 

Såfremt nedsivning ikke er mulig på grund af jordbunds- eller grundvandsforhold, skal 
der gennemføres en anden type rensning, som er nødvendig for at opfylde renseklas-
sen for vandområdet. 

Ejendomme der mangler forbedret spildevandsrensning 
I bilag G findes en liste over ejendomme i de udpegede oplande, som pt. mangler at 
forbedre spildevandsrensningen i henhold til renseklassen for oplandet.  
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11.2 SPILDEVANDSRENSNING UDEN FOR UDPEGEDE OPLANDE 

Spildevand fra ejendomme uden for kloakerede områder og uden for de udpegede op-
lande skal enten renses inden udledning til vandområde eller bortskaffes ved nedsiv-
ning, hvor det er muligt og ikke strider mod grundvandsinteresserne. 

I forbindelse med ansøgninger om ombygninger eller afløbstekniske ændringer for dis-
se ejendomme vurderer Frederikshavn Kommune ejendommens afløbsforhold.  

For disse ejendomme vil der som minimum blive stillet krav om, at bundfældningstan-
ken overholder Dansk Standards (DS 440) normkrav til størrelse og udformning, og at 
bundfældningstanken drives efter de til enhver tid gældende normer og retningslinier 
herom. Ifølge disse skal en bundfældningstank som minimum have 2 kamre og et vo-
lumen svarende til, at der kan tilbageholdes den mængde bundslam og flydeslam, som 
antallet af beboere i ejendommen producerer på et år. Det krævede volumen for 1-5 
personer er 2.000 liter og for 6-10 personer 4.000 liter. 

Nye spildevandsanlæg skal som minimum rense svarende til renseklasse O. 

Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen påby-
de, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. 

11.3 BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND FRA MINDRE LANDSBYSAMFUND 

Der er aktuelt ikke planer om offentlig kloakering af nuværende ukloakerede landsby-
samfund uden for de offentligt kloakerede oplande i Frederikshavn Kommune.  

11.4 TØMNINGSORDNING FOR HUSTANKE 

En af de væsentligste forudsætninger for, at spildevandsanlæggene på ejendomme 
uden for de kloakerede områder fungerer tilfredsstillende er, at der foretages en regel-
mæssig tømning af ejendommenes hustanke (septiktanke, trixtanke og lignende bund-
fældningstanke). 

Som led i den generelle indsats for at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land 
og dermed beskytte overfladevand og grundvand mod spildevandsforurening, beslutte-
de Frederikshavn Byråd i 2008 at indføre en obligatorisk tømningsordning for alle ejen-
domme med hustanke, der ikke er tilsluttet offentligt kloak (se afsnit 12.14). 
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11.5 SPILDEVANDSAFLEDNING FRA SOMMERHUSOMRÅDER 

Sommerhusområderne i Frederikshavn Kommune rummer ca. 4.300 sommerhuse, 
som for den langt overvejende del renser spildevandet via bundfældningstanke og 
nedsivningsanlæg. 

En række af kommunens sommerhusområder er beliggende i lavtliggende områder. 
Disse områder er særligt udsat, når vandstanden i havene samt grundvandsstanden 
forventes at stige i fremtiden som følge af klimaændringerne. Stigende vandstand vil 
dels øge risikoen for oversvømmelser og dels forringe muligheden for en effektiv og 
hygiejnisk afledning og rensning af spildevand fra lavt beliggende sommerhuse. 

I sommerhusområderne Bratten og Napstjert er der konstateret problemer med nedsiv-
ning af spildevand og regnvand pga. periodevis høj grundvandsstand. Ikke fungerende 
nedsivningsanlæg kan således påvirke vandkvaliteten i vandområderne, i de internati-
onale naturbeskyttelsesområder og i kystvandene, negativt. Frederikshavn Kommune 
vil på den baggrund løbende vurdere behovet for kloakering eller andre tiltag i disse og 
eventuelt andre sommerhusområder ud fra de oplevede problemer med nedsivning af 
spildevand, samt eventuelle miljømæssige påvirkninger af grøfter, vandløb og kystvan-
de. 

En eventuel kloakering af sommerhusområder forudsætter, at der forinden udarbejdes 
og godkendes et tillæg til Spildevandsplanen. 

Sommerhusejerne kan iværksætte løsninger på privat initiativ, som f.eks. en kloakering 
af sommerhusområderne via de enkelte grundejerforeninger. Grundejerne kan efterføl-
gende forhandle med Frederikshavn Spildevand A/S om en eventuel overtagelse af det 
fællesprivate kloakanlæg, jf. vilkårene i betalingsvedtægten. 

En alternativ løsning kunne være at sænke grundvandsstanden lokalt i de grundvands-
lidende sommerhusområder, således der kan opnås tilstrækkelig afstand fra nedsiv-
ningsanlæg til grundvandspejl. Denne løsning kunne foranstaltes ved etablering af pri-
vate pumpelaug i henhold til Vandløbsloven. 

Stranden ved Lyngså har gentagne gange været plaget af høje koncentrationer af fækale 
bakterier i badevandet. Der har været fokus på det nærliggende Lyngså Sommerhusom-
råde. For at finde kilden har Frederikshavn Kommune iværksat en undersøgelse som skal 
be- eller afkræfte om sommerhusområdet er kilden til de fækale bakterier i badevandet.  

Undersøgelsen som blev afsluttet i foråret 2012 konkluderer, at de fækale kilder som på-
virker badevandet ved Lyngså Strand er nedbørsafhængige, og DNA analyser viser, at de 
fækale kilder stammer fra kvæg og andre dyr i oplandet.  
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12 ADMINISTRATIVE FORHOLD 

12.1 BETALINGSVEDTÆGT 

Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de for-
skellige takster og bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af de of-
fentlige spildevandsanlæg. Vedtægten gælder for både eksisterende og fremtidige 
spildevandsanlæg.  

Betalingsvedtægten gælder for alle ejendomme, som er tilsluttet det offentlige spilde-
vandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Frederikshavn Spildevand A/S. 

I medfør af Vandsektorloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er 
det fra og med 2011 Frederikshavn Spildevand A/S, der udarbejder betalingsvedtæg-
ten, herunder fastlægger takster og bidrag. Byrådet skal efterfølgende godkende tak-
ster og bidrag. 

De fastsatte takster og bidrag skal endvidere overholde et prisloft, der bliver fastsat af 
forsyningssekretariat.  

Den gældende betalingsvedtægt samt takstbladet (med takster og bidrag) kan ses på 
Forsyningens hjemmeside (www.forsyningen.dk). 

12.2 OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK 

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås renseanlæg, kloakledninger, pumpestationer, 
bygværker, bassiner, udløb m.m. i Frederikshavn Kommune, hvor Frederikshavn Spil-
devand A/S har ansvaret for anlæggenes etablering, drift og vedligeholdelse. 

Det offentlige spildevandsanlæg omfatter ikke anlæg, der udelukkende fungerer som 
vejafvandingsanlæg. Disse anlæg ejes, drives og vedligeholdes af vejejerne. Flere ste-
der i kommunen er det for nuværende uafklaret, om konkrete anlæg er kloakanlæg el-
ler vejafvandingsanlæg.  

Renseanlæg i det åbne land, der etableres via kontraktligt medlemskab af Frederiks-
havn Spildevand A/S er privat ejet, men drives og vedligeholdes af Frederikshavn Spil-
devand A/S. 

Alle øvrige spildevandsanlæg er private, herunder stikledninger eller renseforanstalt-
ninger på privat grund. 

Fællesprivate spildevandsanlæg 
I tilfælde af, at flere ejendomme har fælles anvendelse af ét privat spildevandsanlæg, 
betegnes dette fællesprivat. 

Ved etableringen af et nyt fællesprivat spildevandsanlæg skal der i henhold til spilde-
vandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, oprettes et spildevandslaug til varetagelse af an-
læggets etablering, drift og vedligeholdelse. Vedtægter for spildevandslauget tinglyses 
på de relevante ejendomme efter godkendelse hos Frederikshavn Kommune. Kommu-
nen kan stille et udkast til vedtægter til rådighed for kommende spildevandslaug. 

Fællesprivate spildevandsanlæg kan, hvis begge parter er enige, overtages af Frede-
rikshavn Spildevand A/S i henhold til de vilkår, der fremgår af betalingsvedtægten. Ved 
offentlig overtagelse af fællesprivate spildevandsanlæg er eventuelle indbyrdes mel-
lemværender mellem medlemmerne af det fællesprivate spildevandsanlæg Frederiks-
havn Spildevand A/S uvedkommende. 

Frederikshavn Spildevand A/S’s forsyningspligt over for de fællesprivate spildevands-
anlæg er ét sæt stik. 
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Stormatrikler 
Stormatrikler er matrikler, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder indenfor 
samme matrikel. Såfremt en stormatrikel ønskes udmatrikuleret i flere mindre matrikler, 
vil Frederikshavn Spildevand A/S som udgangspunkt have forsyningspligt overfor alle 
udstykkede matrikler. Dette giver ofte anledning til problemer i forhold til overtagelse af 
det eksisterende interne kloaksystem, placering af nye ledninger, tilslutning til offentlig 
kloak, tinglysning mv. Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S vil 
derfor fremme løsninger, der medfører, at kloakanlægget ved udstykning af stormatrik-
ler overgår til at være fællesprivate kloakanlæg, som beskrevet i afsnittet ”Fællespriva-
te spildevandsanlæg”. 

Byggemodninger 
Ved byggemodninger er det normalt Frederikshavn Spildevand A/S, der etablerer det 
offentlige spildevandsanlæg. 

12.3 FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER FOR GRUNDEJERE OG SPILDEVAND A/S 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger Frederikshavn Kommune via Spil-
devandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spilde-
vandsanlæg samt de konkrete vilkår i den forbindelse. 

Når kommunen i Spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, 
er der tilslutningspligt, når der er ført stikledning(er) frem til den private grundgrænse, 
jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.  

Inden for et i Spildevandsplanen fastlagt kloakopland er Frederikshavn Spildevand A/S 
forpligtet til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem 
til privat grundgrænse, mens grundejeren er forpligtet til for egen regning at bekoste 
udførelse, drift og vedligeholdelse af privat kloakanlæg på egen grund. 

Ifølge ”Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg” er det i den administrative 
praksis fastslået, at en grundejer skal have mulighed for at kunne aflede sit spildevand 
fra stueplan ved gravitation (spildevand skal kunne løbe af sig selv), og at det som led i 
forsyningspligten er Frederikshavn Spildevand A/S, der skal bekoste de foranstaltnin-
ger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved 
gravitation. 

  
Forvaltningen af forsyningspligten hos Frederikshavn Spildevand A/S 

Frederikshavn Spildevand A/S sikrer, at alle tilsluttede grundejere kan aflede deres spildevand fra 
stueplan via gravitation (vand skal kunne løbe af sig selv i kloakken). Selvom lægningsdybden for det 
offentlige kloakanlæg ofte muliggør afledning af spildevand fra kældre, er det den private grundejers 
eget ansvar at sikre sig mod gener, såfremt denne ønsker at aflede spildevand fra kælder. 

Inden for det offentlige kloakopland anviser Frederikshavn Spildevand A/S et tilslutningspunkt til det  
offentlige kloaksystem. 

I kloakoplande med fælleskloak (enstrenget kloaksystem) fører Frederikshavn Spildevand A/S ét stik 

frem til skellet for den matrikulære grundgrænse (eller det fællesprivate kloakanlæg). Det er tilladt at 
aflede vand fra omfangsdræn (jf. afsnit 8.1) til det offentlige spildevandsanlæg. Tag- og overfladevand 
fra befæstede arealer må tilsvarende afledes til det offentlige spildevandsanlæg, men ejendommen vil 
som udgangspunkt få stillet krav om maksimal afledning af regnvand (jf. afsnit 12.8). 

I kloakoplande med spildevandskloak (enstrenget kloaksystem) fører Frederikshavn Spildevand A/S 

ét stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse (eller det fællesprivate kloakanlæg). Der må 
kun ledes sanitært spildevand og processpildevand til spildevandskloakken. Tag- og overfladevand fra 
befæstede arealer samt drænvand skal afledes/nedsives på privat foranstaltning. 

I kloakoplande med separatkloak (tostrenget kloaksystem) fører Frederikshavn Spildevand A/S ét 

stik til spildevand og ét stik til overfladevand (regnvand) frem til skellet for den matrikulære grund-
grænse (eller det fællesprivate kloakanlæg). Der må kun ledes sanitært spildevand og processpilde-
vand til spildevandsledningen. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer samt drænvand (fra om-
fangsdræn) skal afledes til regnvandsledningen, men ejendommen vil som udgangspunkt få stillet 
krav om maksimal afledning af regnvand (jf. afsnit 12.8). 
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Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, vil Frederikshavn Kommune 
påbyde ejeren, at denne lader en tilslutning af ejendommen foranstalte. 

Tilsvarende gælder, at ejere af ejendomme i oplande, som i henhold til Spildevands-
planen planlægges separatkloakeret, er forpligtet til efter påbud fra Frederikshavn 
Kommune at gennemføre en separering af regn- og spildevand på egen grund, jf. afsnit 
12.9. 

12.4 TILLADELSE TIL TILSLUTNING AF SPILDEVAND 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 meddeler Frederikshavn Kommune til-
ladelse til tilslutning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg samt der tilhørende ud-
løbsledninger. 

Kommunen meddeler ligeledes tilladelse til tilslutning af spildevand til private spilde-
vandsanlæg inden for det private anlægs kapacitet, når spildevandet efterfølgende ledes 
til et offentligt spildevandsanlæg. 

Der er normalt ikke behov for en egentlig tilslutningstilladelse for almindeligt husspilde-
vand. Spildevand fra f.eks. offentlige institutioner, særligt sygehuse, anses i denne forbin-
delse ikke som almindeligt husspildevand, og for denne type institutioner vil det være 
nødvendigt at kræve en tilslutningstilladelse med specificerede vilkår. 

Ved tilslutning af andet spildevand end almindeligt husspildevand skal ejeren søge om til-
slutningstilladelse ved Frederikshavn Kommune. I ansøgningen er det nødvendigt, at eje-
ren fremlægger den fornødne dokumentation om forhold af betydning for spildevandspro-
duktionen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn Kommune kan annullere en gældende tilslutningstilladelse, såfremt det på-
vises, at afledningen af spildevand ikke er miljømæssig forsvarlig. 

12.5 PROCESSPILDEVAND 

Virksomheder skal have en tilslutningstilladelse for at tilslutte processpildevand til det 
offentlige kloaksystem samt udledningstilladelse for udledning til vandområde eller ud-
spredning på landbrugsjord. 

Som myndighed skal Frederikshavn Kommune meddele tilladelse samt definere vilkå-
rene for disse tilslutningstilladelser, jf. afsnit 12.4. 

Frederikshavn Kommune har samtidig tilsynspligt over for de pågældende virksomhe-
der. 

Virksomheder med direkte privat tilslutning til renseanlæg  
Betalingsloven åbner mulighed for, at virksomheder, der etablerer og driver egen spil-
devandsledning frem til et offentligt renseanlæg, alene betaler for brugen af rensean-
lægget. Såfremt en virksomhed i kommunen måtte henvende sig med ønske herom, er 
Frederikshavn Spildevand A/S således indstillet på at overveje denne mulighed. 

Indhold i tilslutningstilladelse: 

o Grundlag og lovgivning samt lokalitet (adresse) for ansøger. 

o Angivelse af krav til vandmængder og stofindhold (næringssalte, organisk stof, miljøfremmede stof-
fer og tungmetaller). 

o Angivelse af vilkår for egenkontrol (prøveudtagning og analysemetoder). 

o Angivelse af krav om simple renseforanstaltninger som f.eks. fedt- eller olie-/benzinudskillere. 

o Angivelse af eventuelle driftskrav som f.eks. tømnings- eller tilsynshyppighed. 

o Angivelse af kriterier for revision af tilladelsen, herunder tidsperiode, klagemulighed m.v. 
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12.6 FILTERSKYLLEVAND FRA VANDVÆRKER 

Vandværker skal have tilladelse til afledning af filterskyllevand (fra rensning af filtre) til 
offentlig kloak eller til udledning til vandområde. 

Der gælder i øvrigt samme forhold som for processpildevand (jf. afsnit 12.5). 

12.7 AFVÆRGEVAND 

I tilfælde af jordforurening kan en foranstaltning være en afværgepumpning af forurenet 
grundvand (afværgevand). Entreprenøren eller bygherren skal have tilladelse til afled-
ning af afværgevand til offentlig kloak eller til udledning til vandområde. 

Der gælder i øvrigt samme forhold som for processpildevand (jf. afsnit 12.5). 

12.8 TILLADELSE TIL TILSLUTNING AF REGNVAND 

Ejendomme beliggende i nye kloakoplande vil som udgangspunkt få stillet krav om mak-
simal afledning af regnvand (tag- og overfladevand fra befæstede arealer) fra matriklen til 
offentlig kloak.  

Kravene defineres som en maksimal tilladelig befæstelsesgrad for matriklen i forhold til 
områdetypen for kloakoplandet, jf. tabel 12.1. 
 
Tabel 12.1 Maksimalt tilladelige befæstelsesgrader i nye kloakoplande. 

Områdetype Max. 

befæstelsesgrad 
(%) 

Boligområde: 

   Åben lav (parcelhuskvarter) 

   Tæt-lav (rækkehuse) 

   Jordbrugsparceller 

   Landsbyer 

   Sommerhuse 

 

30 

35 

25 

30 

20 

Erhvervsområde: 

   Blandet erhvervsområde 

   Industriområde 

   Havneområde 

 
40 

50 

50 

Område til offentlige formål (institutioner, skoler mv.) 50 

 

Såfremt befæstelsesgraden for den enkelte matrikel overskrider den maksimalt tillade-
lige befæstelsesgrad for kloakoplandet, skal regnvand forsinkes eller nedsives på egen 
grund, svarende til den maksimal afledte vandmængde til offentlig kloak ikke er større 
end den afledte vandmængde ved en maksimal tilladelig befæstelsesgrad. 

Ejendomme beliggende i eksisterende kloakoplande kan ligeledes få stillet krav om mak-
simal afledning af regnvand. Kravene stilles i henhold til de maksimale befæstelsesgrader 
for kloakoplandene og gives som påbud, jf. Miljøbeskyttelsesloven, efter en konkret vurde-
ring i hvert enkelt tilfælde. Grundlaget for vurderingen vil være de befæstelsesgrader, som 
er angivet i Spildevandsplanens skemadel (bilag B). 

12.9 OMKLOAKERING FRA FÆLLESKLOAK TIL SEPARATKLOAK 

I forbindelse med omkloakering af offentlig fælleskloak til separatkloak, vil Frederiks-
havn Kommune i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og såfremt det fremgår af Spilde-
vandsplanen, påbyde grundejerne at foretage separatkloakering på egen grund.  
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Ved en omkloakering udskifter Frederikshavn Spildevand A/S det offentlige enstrenge-
de fællessystem med et nyt tostrenget separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét 
regnvandsstik frem til ejendommenes grundgrænse.          

De pågældende grundejere er herefter, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30, for egen reg-
ning forpligtet til at adskille regn- og spildevand på egen grund i separate kloaksyste-
mer og tilslutte sig de til grundgrænsen fremførte offentlige stikledninger. 

Tidsfristen for omkloakering på egen grund fastsættes af Frederikshavn Kommune og 
vil fremgå af kommunens påbud.  

12.10 OFFENTLIG KLOAKANLÆG PÅ PRIVAT AREAL 

I forbindelse med etablering af nye kloakoplande, ved udvidelser og ændringer af eksi-
sterende kloakoplande samt ved etablering af afskærende ledningsanlæg kan det være 
nødvendigt at etablere offentligt kloakanlæg (ledninger, bassiner, pumpestationer 
m.m.) på private arealer. 

I denne situation kan der indgås en frivillig aftale med de berørte grundejere angående 
placeringen af kloakanlægget. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med 
grundejeren, har Frederikshavn Kommune berettigelse til at foretage en ekspropriation 
til anlægget med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. 

Den præcise placering af kloakanlægget fastlægges normalt først i forbindelse med de-
tailprojekteringen af anlægget. 

Deklaration vedrørende kloakanlæg 
Generelt skal offentlige kloakanlæg, etableret uden for offentligt vejareal, sikres ved 
tinglysning af deklaration på de berørte matrikler. Deklarationen skal beskrive den er-
hvervelse af ejendomsret til arealer, begrænsning i brugsret eller rådighedsindskrænk-
ning, der er opnået med aftalen/ekspropriationen. Grundejere, der vil blive berørt af 
dette, og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt når der foreligger et projektforslag 
for det planlagte kloakanlæg. 

Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom fast-
lægges følgende forhold for den berørte ejendom: 

 Rådighedsindskrænkninger (inden for deklarationsbæltet). 

 Adgangsforhold til kloakanlæg. 

 Ulemper, retablering, evt. erstatning. 

12.11 FUNKTIONSKRAV OG DIMENSIONERINGSKRITERIER FOR NYE KLOAKKER 

Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede regn- og spildevand fra de kloake-
rede områder til mindst mulig gene for borgerne.  

Det er ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i det offentlige kloaksy-
stem i forbindelse med alle regnhændelser, men Frederikshavn Spildevand A/S til-

Separatkloakering af et fælleskloakeret opland vil typisk være begrundet af: 

o at et overløbsbygværk i kloakoplandet belaster et højt målsat vandområde i et omfang, så vand-
kvalitetsmålsætningen ikke kan opfyldes. 

o at det eksisterende fællessystem er så nedslidt, at der generelt er behov for udskiftning. 

o at risikoen for opstuvninger i kældre og på terræn, kan reduceres væsentligt. 

o at den hydrauliske belastning af nedstrøms beliggende kloaksystemer, pumpestationer, rense-
anlæg m.v. kan reduceres. 

o at kloakoplandet ønskes afskåret via en transportledning til et centralt renseanlæg, uden samtidig 
at øge aflastningerne (fra et overløbsbygværk) til et lokalt vandområde. 
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stræber at nedbringe omfanget til et acceptabelt niveau. Endvidere søges der truffet 
foranstaltninger i forhold til at begrænse de afledte gener mest muligt, når kloakanlæg-
gets kapacitet overskrides. 

For at sikre et korrekt og ensartet dimensioneringsgrundlag for nye offentlige kloaksy-
stemer, har Frederikshavn Spildevand A/S udarbejdet en ”Projektbog for kloakfornyel-
se”, der bl.a. beskriver de funktionskrav og dimensioneringskriterier, som anvendes 
ved dimensionering af nye kloakanlæg, herunder kloakanlæg, der omlægges i forbin-
delse med kloakfornyelse. 

12.12 UDLEDNINGS- OG NEDSIVNINGSTILLADELSER 

Frederikshavn Kommune administrerer udlednings- og nedsivningstilladelser i henhold 
til Miljølovgivningen og Vandplanens retningslinjer. 

Det er ejeren af et regn- eller spildevandsudløb, der skal ansøge om udledningstilladelse i 
tilfælde af nye eller ændrede udledninger. 

Ved ansøgning om udledningstilladelse for såvel offentlige som private udløb skal der fo-
religge oplysninger fra ansøger, som gør det muligt for Frederikshavn Kommune at ind-
rapportere data til Danmarks Miljøportal. 

   

12.13 TØMNINGSORDNING FOR HUSTANKE 

Frederikshavn Kommune har indført en obligatorisk ordning for tømning og bortkørsel 
af indholdet fra alle hustanke uden for kloakoplande i Frederikshavn Kommune. Tøm-
ningsordningen er primært indført med det formål at forbedre vandmiljøet i Frederiks-
havn Kommune til gavn for alle borgere. 

Tømningsordningen er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 26. marts 2008, og trådte 
i kraft 1. maj 2008. Den 1. januar 2010 overtog Frederikshavn Spildevand A/S admini-
strationen af tømningsordningen. 

Den kommunale tømningsordning omfatter alle hustanke i Frederikshavn Kommune 
(med undtagelse af hustanke på Hirsholmene), som ikke er tilsluttet offentlig kloak og 
som leder spildevand til hustanke.  

Den kommunale tømningsordning omfatter pr. maj 2014 i alt ca. 5.800 hustanke. 

Med hustanke forstås septiktanke, trixtanke og lignende bundfældningstanke, men ikke 
samletanke (tanke uden afløb), køkkenbrønde, fedtbrønde, fordelerbrønde, fedt- og 
olieudskillere, tørklosetter m.v. 

Som udgangspunkt tømmes tankene én gang årligt i perioden marts til december. Tan-
ke i sommerhusområderne tømmes som udgangspunkt hvert andet år og ikke i ferie-
perioderne.  

Slammet fra den kommunale tømningsordning afleveres af tømningsentreprenøren på 
fortrinsvis Frederikshavn renseanlæg, der har modtagefaciliteter for vogne med KSA-
system (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem). Slam fra slamsugere kan afle-
veres på renseanlæggene i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 

De nærmere bestemmelser vedrørende den kommunale tømningsordning fremgår af 
det gældende ”Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommu-
ne”. Regulativet har til formål at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og 
bortskaffelse af slam samt forbedre funktionen og tilstanden af hustankene. 

En obligatorisk tømningsordning skal ifølge lovgivningen økonomisk hvile i sig selv, og 
må dermed ikke økonomisk påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet. Tømningsbi-
draget fremgår af Forsyningens takstblad. 
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12.14 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 

Nærværende afsnit omhandler Frederikshavn Kommunes administrative retningslinier 
for at gennemføre en forbedret spildevandsrensning i det åbne land.  

De generelle forhold vedrørende spildevandsrensning i det åbne land er beskrevet i 
kapitel 11. 

Påbud om forbedret rensning 
De ejendomme, der udleder spildevand til de udpegede forureningsfølsomme vandløb, 
vil modtage et påbud fra Frederikshavn Kommune om forbedret spildevandsrensning 
for ejendommen. Spildevandsrensningen for ejendommen skal som minimum opfylde 
den pågældende renseklasse for et udpeget opland. 

Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes 
til ophør. Sker dette ikke, kan grundejeren ved dom pålægges tvangsbøder indtil på-
buddet efterkommes, da det er strafbart at tilsidesætte et påbud. 

De udpegede vandløbsoplande i Frederikshavn Kommune og tilhørende rensekrav 
fremgår af afsnit 11.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vandplanen forudsætter at der er gennemført forbedret spildevandsrensning senest 
30. oktober 2016. 

 Lovhjemmel for påbud er opfyldt gennem de tidligere amters Regionplaner, og Vand-
plan Nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015, samt Frederikshavn Kommunes kort-
lægning af spildevandsudledningerne i oplandene. 

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal dette påbud varsles i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven (kapitel 10). Først herefter meddeles det egentlige påbud om 
forbedret rensning for ejendommen. 

I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed 
for kontraktligt medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S, jf. ”Vejledning om beta-
lingsregler for spildevandsanlæg”. Det er frivilligt for grundejeren, om denne vil tage i 
mod tilbuddet. Samtidig orienteres grundejeren om, hvordan kommunen vil sikre, at 
rensekravet bliver opfyldt, såfremt grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt 
medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S – altså hvilken renseløsning kommunen 
vil vælge. 

Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger med eksisterende udledninger af husspilde-
vand og ikke andre afledningsformer. Tilbudsforpligtelsen gælder ikke for ejere af 
sommerhuse og erhvervsejendomme, og kan heller ikke anvendes ved etablering af 
fælles private spildevandsanlæg. 

Konstateres der ulovlige udledninger af spildevand vil der tilsvarende ikke blive givet 
tilbud om kontraktligt medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S. 

Hvad kan grundejerne gøre? 
Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning for 
ejendommen, har vedkommende grundejer tre valgmuligheder: 

Der meddeles påbud om forbedret rensning, hvis følgende forhold er gældende: 

o Vandområdet er forurenet, så den vedtagne vandkvalitetsmålsætning ikke er opfyldt. 

o Ejendommens afløbsforhold og udledningspunkt er dokumenteret. 

o Ejendommen bidrager til en forurening af det pågældende vandområde i et udpeget opland. Det 
er ikke afgørende for et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af vandområdet 
er lille eller stor, idet ingen ejendom har ret til at forurene i et vist omfang. Modtageren af påbud-
det kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening skal være dokumente-
ret via konkrete målinger eller analyser. 
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Ved valgmulighed 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder 
selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. 

Ved valgmulighed 2 og 3 skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbi-
drag, afholde udgifter til eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank (så 
gældende krav overholdes), samt driftsudgifter til eksempelvis strøm og vand til den 
valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. 

Generelt er alle ejendomme i det åbne land med spildevandsafledning omfattet af 
kommunens obligatoriske tømningsordning (jf. afsnit 12.13). Ved valgmulighed 1 er det 
grundejeren selv, der afholder udgifterne til tømning af hustanke i henhold til kommu-
nens tømningsregulativ. Ved valgmulighed 2 og 3 er det derimod Frederikshavn Spil-
devand A/S, som forestår driften af renseløsningen, og dermed afholder udgifterne til 
tømning af hustanke. 

For alle tre valgmuligheder skal grundejeren selv sørge for bortledning af regnvand 
(tag- og overfladevand). 

12.15 ANVENDELSE AF FEDTUDSKILLERE 

Virksomheder eller ejendomme, der under normal drift afleder fedt og olie i spilde-
vandet, skal have en fedtudskiller.  

Der kan være fastsat krav om fedtudskiller i tilslutningstilladelser eller i henhold til an-
den lovgivning i øvrigt. 

Fedtudskilleranlæg skal projekteres og udføres i overensstemmelse DS 432 og SBI 
Anvisning 185 (1997). Fedtudskillere dimensioneres endvidere ved anvendelse af 
DS/EN 858-1 og -2 med de modifikationer, der er foretaget i Rørcenteranvisning 005 
(marts 2000).  

For en fedtudskiller kan fungere optimalt, skal denne kontrolleres, vedligeholdes, tøm-
mes og renses regelmæssigt. 

12.16 ANVENDELSE AF OLIE- OG BENZINUDSKILLERE 

Virksomheder, der udleder olie- eller benzinholdigt spildevand samt overfladearealer, 
hvor der er risiko for olie-/benzinspild, skal have olie-/benzinudskiller.  

Der kan være fastsat krav om olie-/benzinudskillere i tilslutningstilladelser eller i hen-
hold til anden lovgivning i øvrigt. 

I Frederikshavn Kommune er der indført en tømningsordning for olie-/benzinudskillere. 

Olie-/benzinudskilleranlæg skal projekteres og udføres i overensstemmelse DS 432 og 
SBI Anvisning 185 (1997). Olie-/benzinudskillere dimensioneres endvidere ved anven-
delse af DS/EN 858-1 og -2 med de modifikationer, der er foretaget i Rørcenter-
anvisning 006 (marts 2004).  

Muligheder (for grundejeren) ved påbud om forbedret spildevandsrensning: 

1. Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Frederikshavn 

Spildevand A/S. Ejeren sørger selv for at etablere en renseløsning, der overholder kravet til rense-
klasse. 

2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S. 

Frederikshavn Spildevand A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der 
vælges af Frederikshavn Spildevand A/S, men anlægget forbliver grundejerens ejendom. Ejeren be-
taler et standardtilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag. 

3. Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker en anden renseløsning end den Frede-
rikshavn Spildevand A/S har valgt, men dog overholder kravet til renseklasse. Frederikshavn 

Spildevand A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Grundeje-
ren betaler et standardtilslutningsbidrag, et efterfølgende årligt vandafledningsbidrag samt den even-
tuelle prisforskel, der måtte være mellem den tilbudte og den ønskede renseløsning. 
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For en olie-/benzinudskiller kan fungere optimalt, skal denne kontrolleres, vedlige-
holdes, tømmes og renses regelmæssigt.  

12.17 LOVLIGGØRELSE AF ULOVLIGE SPILDEVANDSFORHOLD 

Hvis et kloak- eller spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssig forsvarligt, dvs. ikke 
opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller 
de forudsætninger, der fremgår af Spildevandsplanen, kan Frederikshavn Kommune 
som tilsynsmyndighed påbyde, at der foretages de nødvendige forbedringer eller for-
nyelse af anlægget. 

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilslutningstilladelse, hvis 
de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 

Såfremt en forurening ikke kan afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud 
imod en fortsat drift af anlægget. Medfører en forurening overhængende alvorlig fare 
for sundheden, kan et forbud umiddelbart nedlægges. 

Tilsynsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, 
hvis anlæggets kapacitet er på 30 PE eller derunder. 
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13 INVESTERINGSPLAN 

I denne Spildevandsplan er der beskrevet en række planlagte aktiviteter, og der er der-
for et behov for investeringer i spildevandshåndteringen.  

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet en overord-
net investeringsplan, der omfatter investeringer til: 

 Byggemodning (nyanlæg af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassi-
ner og stikledninger). 

 Kloakfornyelse (reinvesteringer i kloakledninger, pumpestationer, bygværker, 
bassiner og stik). 

 Renovering og fornyelse på renseanlæggene (reinvesteringer i renseanlæg og 
slambehandlingsanlæg). 

Investeringsplanen fordelt på hovedposter fremgår af følgende oversigt. Beløb er angi-
vet i hele tusinde kr., prisniveau 2014 og ekskl. moms. 

Beløbene for år 2014-16 skal betragtes som forventede beløb ud fra foreliggende vi-
den, idet budgettet for Frederikshavn Spildevand A/S kun godkendes for ét år ad gan-
gen. Det er således altid det vedtagne budget, som er gældende. 

 

Aktiviteter 

(Beløb i hele tusind kr.) 
(Prisniveau 2014 og ekskl. moms) 

Investeringsplan Sum 

År 2014 År 2015 År 2016 Tusind kr. 

Byggemodning:     

Ledninger og brønde 7.000 7.000 7.000 21.000 

Pumpestationer 2.000 2.000 2.000 6.000 

Bygværker og bassiner 1.000 1.000 1.000 3.000 

Stikledninger 1.000 1.000 1.000 3.000 

Kloakfornyelse:     

Kloakanlæg 
1) 

26.000 26.000 26.000 78.000 

Pumpestationer 5.000 5.000 5.000 15.000 

Bygværker og bassiner 800 800 800 2.400 

Stikledninger 3.000 3.000 3.000 9.000 

Ny regnvandsledning fra Falkevej til 
havnebassinet, Frederikshavn 

12.000   12.000 

Sæby Renseanlæg:     

Diverse fornyelsesarbejder 300 300 300 900 

Frederikshavn Renseanlæg:     

Diverse fornyelsesarbejder 1.550 1.550 1.550 4.650 
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1) Hovedparten af investeringerne i ”Kloakfornyelse, kloakanlæg” består af planlagte kloakfornyelsesprojek-

ter i Frederikshavn, Sæby, Skærum og Skagen. Projekterne er nærmere beskrevet i kapitel 9 (Kloakfor-
nyelse) og områderne fremgår af spildevandskortene for de aktuelle byer. 

 

Investeringsbehovet i kloakfornyelse bliver med denne investeringsplan ikke opfyldt. 
Den aktuelle økonomiske situation med stor gæld i Frederikshavn Spildevand A/S 
forhindrer i øjeblikket, at de økonomiske midler øges. Så snart det økonomiske råde-
rum er til stede, vil Frederikshavn Spildevand A/S øge investeringerne i kloakfornyel-
se. 

Hovedparten af investeringerne i kloakfornyelse vil udgøre de planlagte kloakfornyel-
sesprojekter i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Projekterne er nærmere beskrevet i 
kapitel 9 (Kloakfornyelse), og områderne angivet på tegningerne over kloakoplande-
ne.   

Prioriteringen af investeringerne justeres løbende, således at nye, aktuelle eller rele-
vante aktiviteter til et hvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden 
videre hensyntagen til den anførte prioritering i den foreliggende investeringsplan. 

Den angivne økonomi i investeringsplanen er baseret på økonomioverslag ud fra ak-
tuel viden. Specielt ved større investeringer kan en egentlig prisfastsættelse først 
fastlægges i projekteringsfasen.  

 

 

Skagen Renseanlæg:     

Ændring af beluftning 17.625   17.625 

Diverse fornyelsesarbejder  2.000 2.000 4.000 

Sum i alt (1.000 kr.) 77.275 49.650 49.650 176.575 



Bilag: 1.5. Spildevandsplan 2012-2016 - Sammenfattende redegørelse.pdf
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SPILDEVANDSPLAN 2012 – 2016 FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
MILJØVURDERING – SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
 

Som grundlag for den endelige vedtagelse af spildevandsplanen, skal der foreligge en 

redegørelse - en sammenfattende redegørelse – for, hvordan miljøhensynet er 

integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til 

vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.  

Den sammenfattende redegørelse skal desuden beskrive, hvordan planmyndigheden 

vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering forventes at ville 

afstedkomme. 

 

Miljøvurdering af forslag til spildevandsplan 

Ved endelig vedtagelse af forslag til Spildevandsplan 2012-2016 ophæves tidligere 

spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Miljøvurderingen er udarbejdet af COWI A/S i 

august 2014, og miljøvurderingsrapporten belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer 

– nye tiltag – der er indarbejdet i forslag til Spildevandsplan 2012-2016. 

Det fremgår af miljøvurderingsrapporten, at forslag til Spildevandsplan 2012-2016 for 

Frederikshavn Kommune ikke indeholder tiltag, som vurderes at have væsentlig 

negativ indvirkning på miljøet. Planen indeholder derimod tiltag, som vurderes at have 

væsentlig positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed og vandkvalitet lokalt. Således 

kan tiltag, som reducerer udledningen af især organisk materiale og næringssalte, 

gavne levevilkår for fisk og smådyr i vandområderne væsentligt. 

 

Alternativet til planforslaget er eksisterende spildevandsplaner med tilhørende tillæg, da 

der ikke er fremlagt andre alternativer til planen. 

 

Miljøhensyn integreret i planen 

Spildevandsplanen indeholder en række målsætninger for spildevandshåndteringen i 

kommunen.  

Bæredygtighedsbegrebet er indeholdt i spildevandsplanens målsætning, som et 

væsentligt element i kommunens håndtering af spildevand og regnvand. I en 

bæredygtig udvikling indebærer kredsløbstanken at der fokuseres på ressourceforbrug 

og belastninger på omgivelserne. 

Spildevandsplanen indeholder også målsætninger om, at driften og vedligeholdelsen af 

kloaksystem og renseanlæg skal ske på en sikker og betryggende måde uden 

sundhedsrisiko for medarbejderne, borgere og omgivelser. 

Center for Teknik og Miljø   

Sagsnummer:13/22579 

 

 



 
 

 

 

 

Side 2/2 
For at forebygge oversvømmelser skal nye kloaksystemer dimensioneres under 

hensyntagen til de varslede klimaforandringer. 

Endvidere prioriteres rent badevand og rene badestrande højt i kommunen. Påvirkning 

fra kloaknettet må ikke være til hinder for brugen af strandene til badning. 

 

Inddragelse af miljørapporten og de udtalelser, der  er indkommet i 
offentlighedsfasen 
Miljøvurderingsrapporten har ikke kommet med forslag til ændringer i planforslaget. 

Planforslaget vurderes ikke at indeholde tiltag, som kan have væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes derimod at indeholde tiltag, som kan have 

væsentlig positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed og vandkvalitet lokalt. Således 

kan tiltag, som reducerer udledningen af især organisk materiale og næringssalte, 

gavne levevilkår for fisk og smådyr i vandområderne væsentligt. 

 

I forbindelse med to afholdte offentlighedsfaser er der indkommet 

indsigelser/bemærkninger fra to organisationer, en borgergruppe, en virksomhed og to 

privatpersoner. Der er ikke indkommet bemærkninger fra andre myndigheder. 

Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor administrationen har 

kommenteret bemærkningerne og fremsat forslag til ændringer i planforslaget ved 

nogle af indsigelserne. Andre indsigelser indstilles taget til efterretning uden at 

planforslaget ændres. 

 

Herunder nævnes og kommenteres de væsentligste indsigelser/bemærkninger som 

relaterer sig til natur- og miljømæssige forhold, som er omfattet af Lov om 

miljøvurdering. Der er ikke medtaget indsigelser/bemærkninger hvor forslag til 

Spildevandsplan 2012 – 2016 ikke er regulerende for de berørte emner. 

 

Kloakeringsprincip 

Et ændret kloakeringspricip hvor spildevand og regnvand adskilles og bortledes i to 

forskellige rørsystemer hilses velkommen, fordi de gamle fælles kloakerede systemer 

giver mange årlige overløb i forbindelse med forøgede regnmængder.  

 

Mulighed for nedsivning af regnvand 

Det ønskes tydeliggjort, at tag- og overfladevand kun nedsives på egen grund, hvis de 

lokale forhold giver mulighed herfor. Dette tydeliggøres i planens tekst. 

 

Etablering af regnvandsbassiner 

Formuleringen om at der i forbindelse med udvidelse eller ændring af 

kloakeringsprincip for eksisterende kloakoplande samt ved etablering af nye 

kloakoplande (byggemodninger) skal vurderes, om der skal etableres bassinvolumener, 

særligt når udledningen sker til højt målsatte vandløb, roses. 

 

Regnvandssøer i Skagen 

Der gøres opmærksom på, at der i spildevandsplanen for Skagen Kommune 2005-

2010 er angivet regnvandssøer, som ikke er medtaget i forslag til Spildevandsplan 

2012-2016. Grunden til at de ikke er medtaget er, at spildevandsplanen for Skagen 



 
 

 

 

 

Side 3/2 
Kommune 2005-2010 dækkede et større opland. I forslag til Spildevandsplan 2012-

2016 er der kun medtaget oplande, som forventes at skulle ibrugtages i planperioden. 

Det fremgår af forslag til Spildevandsplan 2012-2016, at det skal vurderes i det 

konkrete tilfælde om der skal etableres bassiner. 

 

Nedklassificering af vandløb til kloaktekniske anlæg 

Der gøres indsigelse imod, at udvalgte vandløb i Skagen i første udgave af forslag til 

Spildevandsplan 2012-2016 foreslås nedklassificeret til kloaktekniske anlæg. Denne 

nedklassificering er udtaget i anden udgave af forslaget, og der vil således ikke ske 

nedklassificering ifølge det nye forslag. 

 

Mulighed for tilladelse til direkte tilslutning til renseanlægget 

En virksomhed ønsker at sikre sig mulighed for at aflede spildevand direkte til 

renseanlægget via eget ledningsnet. Dette præciseres i teksten. 

 

Valg af den plan der er indstillet til vedtagelse 
Med baggrund i miljøvurderingen og de indsigelser der er indkommet i 

offentlighedsfaserne, er der fremlagt et forslag til beslutning om endelig vedtagelse af 

Spildevandsplan 2012-2016. Dette er sket efter en vurdering i forhold til indsigernes 

ønsker, miljøvurderingen, samt kommunens målsætninger for spildevandshåndtering.  

 

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af p lanen 
Miljøvurderingen viser sammenfattende, at planforslaget vil medføre påvirkninger af 

miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan forebygges i forbindelse 

med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag. Der vil ikke blive iværksat 

yderligere overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen. 
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NOTAT 

 

 

Frederikshavn Kollegium - årsregnskab 2013/2014   
 

I henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med 

statsstøtte, skal byrådet føre tilsyn med institutionen, herunder godkende regnskab og budget. 

 

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende institutionens regnskab. Kommunalbestyrelsen påser, at 

regnskabsmaterialet indsendes til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. 

 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets godkendelse nøje påse: 

 

1)  at institutionens drift og økonomi opfylder de herom gældende regler. 

2)  at der er balance mellem indtægter og udgifter. 

3)  at eventuelt opsamlet underskud afvikles i henhold til reglerne herom.  

4)  at der er foretaget henlæggelser og afskrivninger i nødvendigt omfang. 

5)  at henlæggelsesmidlernes anvendelse ikke giver anledning til kritik. 

6)  at reglerne om habilitet i Lov om boligbyggeri er iagttaget. 

 

Kommunalbestyrelsen skal endvidere påse, at der i institutionens navn oprettes konti samt påse, at samtlige 

indtægter og udgifter henholdsvis ind- og udbetales over nævnte konti. 

 

Har revisor fremsat kritiske bemærkninger til regnskabet eller forretningsgangen, eller finder 

kommunalbestyrelsen, at der i øvrigt er grundlag for kritik, skal kommunalbestyrelsen pålægge institutionens 

bestyrelse at foretage nødvendige foranstaltninger. 

 

 

--------- 

 

 

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Bygge og Boligstyrelsens bekendtgørelse 

om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. 

 

Årets resultat udviser et overskud på 873.487 kr., der er overført til tabs- og vindingskontoen. 

 

Det regnskabsmæssige overskud skyldes primært frasalg af boligblok beliggende Hånbækvej 46, 

Frederikshavn. Boligblokken rummede 46 lejligheder og blev pr. 1. juli 2014 solgt til EUC Nord. Selve 

salget medførte et regnskabsmæssigt overskud på 799.947 kr. Kollegiets almindelige drift har skabt resten af 

overskuddet med 73.540 kr.  

 

Overskuddet er et resultat af flere omstændigheder – herunder nedbragt samlet energiforbrug, faldende 

forsikringsudgifter, faldende administrationsomkostninger, faldende ejendomsfunktionærudgifter, faldende 

udgifter til rengøring samt færre tab på debitorer. 

 

Kollegiets akkumulerede gæld er nedbragt fra 6.494.593 kr. pr. 31/7 2013 til 4.545.787 kr. pr. 31/7 2014.  

 

Kollegiets akkumulerede gæld afvikles budgetmæssigt over maksimalt 10 år.  

 

 

  



 

 

Lejetabet er i 2013/2014 realiseret med 1.515.011 kr., hvilket er en forbedring på 116.703 kr., i forhold til 

året før, men 74.483 kr. dårligere end budgetteret. Det største udlejningsproblem er stadig kollegiets 50 stk. 

2-værelses lejligheder, der er for dyre i forhold til lejeniveauet for Frederikshavn i øvrigt. 

 

På den kommunalt garanterede kassekredit med maksimum på 2.500.000 kr. var saldoen pr. 31/7 2014 i plus 

med i alt 57.485,41 kr. Kreditrammen er pr. 1/9 2014 nedskrevet til 1.000.000 kr. På daværende tidspunkt 

var saldoen i plus med 3.549.690,69 kr. De 3.100.000 kr. er restbeløbet fra frasalget af Hånbækvej 46, 

Frederikshavn. Beløbet er ”øremærket” til indfrielse af yderligere lån. De resterende 449.690,69 kr. i 

indestående er resultatet af kollegiets forbedrede likviditet. 

 

Den økonomiske situation er i langsom men stabil bedring, men er fortsat afhængig af udlejningssituationen. 

 

Endvidere er man ”tynget” af afviklingen af tidligere års akkumulerede underskud over maksimalt 10 år. 

 

Kollegiets energiudgifter er fortsat høje og kollegiets fokus vil fremadrettet være på energibesparende 

foranstaltninger. 

 

I ledelsesberetningen anfører bestyrelse forventninger til fremtiden således: 

 

 

Med baggrund i årets resultat og kollegiets situation vurderer bestyrelsen, at Frederikshavn Kollegium på 

en økonomisk forsvarlig måde fortsat kan tilbyde gode boliger til alle studerende i Frederikshavn samt andre 

med behov for en ungdomsbolig. 

 

Det økonomisk ønskværdige vil være, at kollegiet bliver energirenoveret, samtidig med at huslejen bliver 

holdt i ro. 

 

Bestyrelsen vil fortsat have fokus på besparelser og en stram økonomisk styring samt styrkelse af 

beboerdemokratiet og de mange frivilliges indsats for at styrke kollegianermiljøet og dermed studiemiljøet i 

Frederikshavn. 

  

 

Kollegiet har ikke fuldt ud udnyttet driftsgarantien, men har bedt om garanti for driftskredit i pengeinstitut på 

2.5 mill. kr. Kommunen har 11/10 2011 udstedt en sådan garanti. 

 

Den negative saldo på tabs- og vindingskontoen (opsamlet underskud) skal i henhold til lovgivningens regler 

budgetmæssigt afvikles over 5-10 år.  

 

Anvendelse af henlæggelsesmidler i regnskabsåret giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

Kollegiet arbejder med 3-års budgetter. Budgetterne godkendes årligt af Frederikshavn Byråd. 

 

Revisionen anfører, at hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person, samt af bogholderen 

med fuldmagt er dispositionsberettiget til kollegiets bankkonti. Revisionen anser dette for en væsentlig 

svaghed i den interne kontrol. Revisionen anfører, at det bedste middel til afhjælpning af disse 

problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller. Revisionen har ikke konstateret forhold, der 

giver anledning til mistanke om tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler og uregelmæssigheder som følge af 

manglende funktionsadskillelse.  

 

Revisionen har udover den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er 

udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og har omfattet en vurdering 



af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er bl.a. baseret på 

analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelse af usædvanlige tendenser i 

udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m. 

Det er revisionens vurdering, at kollegiets økonomirapportering har fungeret tilfredsstillende i årets løb, og at 

ledelsen har varetaget den overordnede økonomiske ledelse af kollegiet på en hensigtsmæssig måde.  

 

”Ja-markeringer” i det autoriserede spørgeskema om drift- og regnskabsforhold og besvarelserne hertil er af 

bestyrelsen afgivet således: 

 

Overstiger det opsamlede ordinære underskud 2 pct. af de samlede årlige udgifter? 

Besvarelse: Det samlede ordinære underskud, der udgør mere en 2% af de samlede årlige udgifter, er 

opstået som følge af underskud i 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 og  

2012/2013. Underskuddet er opstået som følge af, at de afholdte omkostninger er højere end forventet ved 

budgettidspunktet. Det opsamlede underskud er reduceret fra 6.494.593 kr. i regnskabsåret 2012/2013 til 

4.545.787 kr. i regnskabsåret 2013/20. Der er i budget 2014/2015 indregnet fortsat afvikling af underskud. 

 

Overstiger lejetabet 5 pct af den maksimale lejeindtægt? 

Besvarelse: Det samlede lejetab, der udgør 15,9% af den maksimale lejeindtægt, er faldet i forhold til sidste 

år. Der er en stigning af unge mennesker under uddannelse, der ønsker at flytte på kollegium. Kollegiets 

prisniveau for 2-værelse lejligheder ligger over niveauet for Frederikshavn og i øvrigt med deraf følgende 

stor ledighed på 2-værelses lejligheder. Til gengæld har kollegiet ofte venteliste på 1-værelse lejligheder. 

  

Skønnes der at være risiko for udlejningsvanskeligheder? 

Besvarelse: Kollegiet satser på at holde huslejerne i ro til prisniveauet er konkurrencedygtigt for 

Frederikshavn-området. Når det korrekte prisniveau er fundet, vil kollegiets ledighed maksimalt komme til at 

udgøre de 6%, der er normalt for kollegier. 

 

Vil der indenfor de næste 5 år ske udamortisering af lån, jfr. bekendtgørelsens § 2 a? 

Besvarelse: I forbindelse med frasalget af Hånbækvej 46, Frederikshavn, vil der indenfor de næste 5 år ske 

udamortisering/indfrielse af 4 af de oprindelige lån samt 3 af forbedringslånene. Derudover vil der ikke ske 

udamortisering,. 

 

Årsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse i møde den 16/12 2014.  

 

 

 

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at årsregnskabet godkendes. 

 

Af hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må kollegiebestyrelsen til stadighed fokusere på 

minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger.  

 

 

Center for Økonomi og Personale, den 3. februar 2015        /FV 
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FREDERIKSHAVNKOLLEGIUM, CVR-NR. 27 27 39 04

PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET2013/14

Som bestyrelsesvalgte revisorer for Frederikshavn Kollegium har vi udført revisionen af årsregnskabet
for 2013/14, der udviser et resultat på 873 tkr.

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende:

1. Konklusion på den udførte revision.
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet.
3. Den udførte revision, art og omfang.
4. Finansiel revision.
5. Oplysninger til årsregnskabet.
6. Forvaltningsrevision.
7. Formalia.
8. Assistance og rådgivning.
9. Revisors uafhængighedserklæring mv.

1. Konklusion på den udførte revision

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2013/14.

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betyd-
ning for årsrapporten eller i forbindelse med vores undersøgelser af økonomistyring, sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

Vi henviser til vores kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vores opfattelse bør indgå i le-
delsens vurdering og godkendelse af årsrapporten samt i vurderingen af forvaltningen.

Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med nedenstående supple-
rende oplysninger:

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Frederikshavn Kol-
legium som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013/14 har medtaget det af le-
delsen pr. 24. marts 2014 godkendte resultatbudget for 2013/14. Resultatbudgettet har, som det også
fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed
herom.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklusion gør vi opmærksom på, at kollegiet har foretaget for sen an-
givelse af alle 3 momsindberetninger i regnskabsåret, men henholdsvis 1 dag, 1 måned og 3 dage, hvor-
ved ledelsen kan ifalde ansvar.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for besty-
relsens vurdering af årsregnskabet.

Kollegiets økonomiske situation

Kollegiet har i regnskabsåret realiseret et overskud på 873 tkr. En væsentlig årsag til driftsresultat
skyldes frasalg af Hånbækvej 46 pr. 1. juli 2014, hvor der er opgjort en fortjeneste på 800 tkr.

Kollegiet har foretaget mange store besparelser for at arbejde hen imod at skabe balance mellem ind-
tægter og udgifter, i den forbindelse er der ligeledes udarbejdet budgetter for de næste 3 år.
Kollegiet har således i løbet af 2013/14 stabiliseret en likvid reserve.
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En af kollegiets store udfordringer er lejeledigheden, hvor der jf. de udarbejdede budgetter for de næ-
ste 3 år fremgår med et forventet fald i lejeledigheden på 4 %.

Kollegiet har fået stillet en garanti for lån af Frederikshavn Kommune til dækning af maksimalt et op-
samlet underskud på ca. 3,8 mio. kr. under forudsætning af, at ledelsen arbejder videre med de igang-
satte rationaliseringer og effektiviseringer.

Kommunegarantien giver fortsat dækning for kreditrammen på Kollegiets kassekredit på i alt 2,5 mio.
kr., og som efterfølgende er ændret til1 ,O mio. kr. efter kollegiets eget ønske, og årsregnskabet er så-
ledes aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Funktionsadskillelse

Under hensyn til kollegiets størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilret-
telægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for virksomhedens forretningsgange.

Denne situation kan medføre, at virksomheden ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede
som utilsigtede fejl.

Vi skal i denne sammenhæng specielt fremhæve, at hvervet som bogholder og kasserer varetages af
samme person, samt at bogholderen med fuldmagt er dispositionsberettiget til kollegiets bankkonti. Vi
anser denne sammensætning for en væsentlig svaghed i den interne kontrol.

Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.

Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af
de øvrige revisionshandlinger.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der giver anledning til mistanke om tilsigtede eller
utilsigtede fejl, mangler og uregelmæssigheder som følge af den manglende funktionsadskillelse.

3. Den udførte revision, art og omfang

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til revisi-
onsprotokollat af 12. december 2011, side 55 - 62.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og By- og Boligministeriets revisionsin-
struks for ungdomsboliginstitutionens regnskaber.

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsent-
lighed og risiko. Vores revision vil derfor hovedsagelig fokusere på regnskabselementer og områder i
årsregnskabet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst.

Den udførte revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende:

Resultat af revisionen

Vores revision af årsregnskabet har ud over foran nævnte ikke givet anledning til bemærkninger.

Besvigelser

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af for-
modede besvigelser.

Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere be-
svigelser eller forsøg herpå. Besvigelser er betegnelsen for en bevidst handling udført af en eller flere
personer blandt den daglige ledelse, den overordnede ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor
vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisionen af årsregnskabet fo-
kuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har således ikke
foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet.
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Regnskabserklæring

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har kollegiets forretningsfører over for os afgivet en
skriftlig bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed såsom oplysninger om
pantsætninger, garantistilleIser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre
vanskeligt reviderbare områder.

4. Finansiel revision

Regnskabsføring og interne kontroller

Revisionen i årets løb har til formål at undersøge og vurdere, om kollegiets rapporteringssystemer, for-
retningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der fore-
findes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regn-
skabsaflæggelsen.

Kollegiet har ikke skriftlige forretningsgange. Antal ansatte i en væsentlig del af regnskabsåret udgør 2
personer, derefter 1 person.

Det er stikprøvevis påset, at bilagsmaterialet er forsynet med de foreskrevne attestationer og godken-
delser af de dertil bemyndigede.

Det er vores opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange (mundtlige) og kontrolforanstaltninger
under hensyntagen til kollegiets opgaver og størrelse opfylder de krav, der kan stilles til en god og på-
lidelig forvaltning omkring disponering, godkendelse, registrering og betaling. Vi henviser dog til afsnit-
tet omkring funktionsadskillelse omhandlende svaghed i den interne kontrol omkring betalinger.

Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og
forretningsgange løbende tilpasses kollegiets udvikling.

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.

Tilgodehavende lejere

Tilgodehavende lejere udgør 151 tkr.

Forretningsføreren har gennemgået hver enkelt saldo på listen over tilgodehavender, og har efter sit
skøn markeret, hvilke saldi, som der skal hensættes til tab på. Der er hensat 50.000 kr. Vi har gennem-
gået listen over tilgodehavender og hensættelser med forretningsføreren og er enig i de foretagne hen-
sættelser.

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld udgør 86.515 tkr.

Vi har foretaget afstemning af realkreditlån 27.347 tkr. til foreliggende årsopgørelser. Stats- og kom-
munelån er optaget i årsregnskabet til uændrede værdier.

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

Moms

Kollegiet er blevet momsregistreret pr. 1. januar 2011 for salg af rengøringsydelser, antenneleje og
salg af administration, herunder salg af løntimer. Pt. er eneste momspligtige aktivitet antenneleje.

Kollegiet er overgået til halvårlig momsafregning fra 1. januar 2014.
Alle 3 momsangivelser for regnskabsåret 2013/14 er indberettet for sent, med 1 dag, 1 måned og 3 da-
ge, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.
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Forholdet er rettet op, således at kollegiet modtager advisering fra SKAT inden momsangivelsesfrister-
ne.

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

Kasse- og beholdningseftersyn

Der er den 12. november 2013 foretaget uanmeldt kasseeftersyn.
Kassebeholdning blev optalt og afstemt til bogføringen uden bemærkninger. Bankbeholdningen blev
kontrolleret til bankafstemning uden bemærkninger.

Ved revisionen af årsregnskabet har vi påset, at bankbeholdningen stemmer overens til bogholderiet,
hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

5. Oplysninger til årsregnskabet

Der er for regnskabsåret udarbejdet et internt årsregnskab til brug for kollegiets ledelse samt til of-
fentliggørelse hos tilsynsmyndigheden Frederikshavn Kommune.

Årsregnskabets hovedtal
2013/14 2012/13 2011/12

tkr. tkr. tkr.

9.528 9.625 9.253
1.515 1.632 1.112
873 -641 -1.374

88.276 92.370 91.975
2.168 1.681 2.071
-4.546 -6.495 -6.537

Lejeindtægter .
Lejeledighed .
Resultat .
Aktiver .
Henlæggelser .
Tabs- og vindingskonto .

Årets overskud overføres til tab- og vindingskontoen.

Opsamlet tab og vindingskonto pr. 31. juli 2014

Saldo 1. august 2013 .
Afvikling af underskud .
Overført af årets resultat .

-5.360.200
539.472
873.487

Saldo 31. juli 2014 . 3.947.241

Den negative saldo skal afvikles over 5 - 10 år, med en afvikling over 10 år vil den årlige afskrivning fra
2014/15 blive 604 tkr. svarende til2.357 kr. pr. lejemål.

Ikke reviderede oplysninger iårsregnskabet

De i årsregnskabet indarbejdede budgettal er ikke omfattet af vores revision.

6. Forvaltningsrevision

Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført
integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og har omfattet en vurdering af
økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er bl.a. baseret på
analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i
udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m.

Det er vores vurdering, at kollegiets økonomirapportering har fungeret tilfredsstillende i årets løb, og
ledelsen har varetaget den overordnede økonomiske ledelse af kollegiet på en hensigtsmæssig måde.

Sparsommelighed

Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om kollegiets dispositioner er i overens-
stemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til kollegiets art og størrelse
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kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af kollegiets midler, herunder hvorvidt goder
og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet,
kvantitet samt under hensyn til kollegiets nære omgivelser. Dette indebærer, at der ikke i alle tilfælde
indhentes alternative tilbud.

Der er i regnskabsåret ikke afholdt væsentlige udgifter, som har krævet indhentelse af tilbud.

Ud fra vores revision af årsrapporten, samtaler med kollegiets forretningsfører samt vores kendskab til
kollegiets forhold som helhed er det vores opfattelse, at kollegiet udviser den fornødne sparsommelig-
hed.

Produktivitet I effektivitet

Forvaltningsrevisionen og analyser af målopfyldelse foretages som udgangspunkt ved hjælp af de ud-
meldte operationelle kriterier for målopfyldelse. En af de vigtigste faktorer for vurdering af effektivi-
tet og produktivitet af kollegiets drift er styring af de omkostninger, som kollegiet afholder, idet om-
fanget af omkostninger er grundlaget for fastsættelse af huslejen. Så der kræves en stram styring og
opfølgning på de enkelte omkostninger.

I forbindelse med vores revision kan udviklingen i kollegiets nøgletal specificeres således:

2013/14 2012/13 2011/12

Omkostninger pr. lejemål .
Administrationshonorar, Skagen Kollegium pr. lejemål.

32.526
O

35.279
O

37.099
-318

Regulerede omkostninger pr. lejemål . 32.526 35.279 36.781

Faldet skyldes hovedsagligt generelt fald i mange af omkostningsgrupperne, herunder bl.a. vedligehol-
delse og renholdelse.

2013/14 2012/13 2011/12

Administrationsomkostninger pr. lejemål ................. 2.440 3.835 4.519
Administrationshonorar, Skagen Kollegium pr. lejemål. O O -318

Regulerede administrationsomkostninger pr. lejemål 2.440 3.835 4.201

Tab og lejeledighed pr. lejemål.. ........................... 5.242 5.769 4.285

Vi har fået oplyst, at kollegiets ledelse har stor fokus på minimering af lejeledigheden.

Ved beregning af ovenstående nøgletal er der taget udgangspunkt i 296 lejemål. Pr. 1. juli 2014 fra-
sælges Hånbækvej 46, hvorefter der er 256 lejemål tilbage, men da udgifterne i næsten hele året er
med baggrund i 296 lejemål er nøgletal beregnet med baggrund heri.
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Kollegiets økonomiske udvikling i regnskabsåret har vi søgt belyst ved sammenstilling af hovedtallene
fra kollegiets årsregnskab for 2013/14 med det oprindelige budget for 2013/14.

Kapitaludgifter .
Offentlige og andre udgifter .
Energiudgifter .
Administration .
Vedligeholdelse og renholdelse .
Henlæggelser .
Diverse .
Lejeledighed .
Lejetab .
Afvikling af underskud ..
Ekstraordinær afvikling underskud .
Indtægter .

Årets resultat .

Regnskab

2.469
956

1.827
722
335
833
379

1.515
37

555
O

10.501

873

Budget Afvigelse

2.490 21
859 -97

1.775 -52
1.013 291
181 -154

1.003 170
362 -17

1.441 -74
45 8

555 O
46 46

9.770 731

O 873

7. Formalia

Vi henviser til forklaring af afvigelserne i ledelsens årsberegning for 2013/14, som vi er enige i.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der
efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstat-
nings- eller strafansvar.

Pligt til at føre bøger mv.

I overensstemmelse med lovgivningens regler har vi påset, at ledelsen har overholdt sine pligter til at
udarbejde forretningsorden, oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at regler om fore-
læggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt.

8. Assistance og rådgivning

Udover revision af årsregnskabet har vi udført følgende opgaver:

• Assistance og udarbejdelse af likviditetsbudget.
• Bogholderimæssig assistance med afsluttende posteringer til årsregnskabet, samt beregninger af di-

verse afslutningsposteringer.
• Assistance ved udarbejdelse af afstemningsmateriale til brug for årsregnskabsudarbejdelse.
• Regnskabsmæssig assistance ved opstilling af årsregnskab for 2013/14.

9. Revisors uafhængighedserklæring mv.

I henhold til lovgivningen erklærer undertegnede:

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbetingelser,
at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om,
at den offentlige støtte er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår,
at støttegrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.
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Frederikshavn, den 16. december 2014

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

!ou,;', J;;,e~IrIlPjpA/
Louise Troelstrup 'Lund
Statsautoriseret revisor

.David Høj Thorning Nielsen

800 Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en dan.kejet revisions- og rådgivningsviri<"""hed, er medlem af 800 International Limited· et UK·baseret selskab med begræn·
set hæftelse· og en del af det internationale 800 netværi< bestående af uafhængige medlemsfinmaer.
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Frederikshavn Kollegium

Regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. august 2013 - 31. juli
2014 for Frederikshavn Kollegium.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr.
340 af 1/6 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kollegiets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af kollegiets aktiviteter
for regnskabsåret 1. august 2013 - 31. juli 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Frederikshavn, den 16. december 2014

t2-l1!q_.---
Daniel Sørensen

J27~
David Høj Thorning Nielsen



Frederikshavn Kollegium

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Frederikshavn Kollegium

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKAB

Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Kollegium for regnskabsåret 1.august 2013
- 31.juli 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse. balance og noter.
Årsregnskabet aflægges efter By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 1.juni 1993
om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ung-
domsboliger, der er opført med statsstøtte. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige
efter omstændighederne.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik samt jf. By- og
Boligministeriets instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber. Dette kræ-
ver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for kollegiets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-
sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse. at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frederikshavn Kolle-
giums aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.juli 2014 samt af resultatet af kollegiets
aktiviteter for regnskabsåret 1.august 2013 - 31.juli 2014 i overensstemmelse med By- og
Boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med
statsstøtte.

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Frede-
rikshavn Kollegium som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 /14
har medtaget det af ledelsen pr. 24. marts 2014 godkendte resultatbudget for 2013/14. Re-
sultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision,
hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
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Frederikshavn Kollegium

Den uafhængige revisors erklæringer

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklusion gør vi opmærksom på, at kollegiet har foretaget
for sen angivelse af alle 3 momsindberetninger i regnskabsåret, men henholdsvis 1 dag, 1
måned og 3 dage, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 1.
juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til By- og Boligmini·
steriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøt-
te gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til
den gennemførte revision og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikshavn, den 16. december 2014

BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

!ou/", J;o(~~J> !vn~
Louise Troelstrup Lund
Statsautoriseret revisor
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Frederikshavn Kollegium

Ledelsens årsberetning

INDLEDNING

Frederikshavn Kollegium er en selvejende ungdomsboliginstitution, hvis formål er at etable-
re og udleje boliger til unge under uddannelse, samt unge med et særligt boligbehov.

Den selvejende selskabsform betyder i det væsentligste, at kollegiet økonomisk hviler i sig
selv, således at eventuelt overskud ikke skal udbetales, men forbliver i kollegiet. Kollegiet
drives i henhold til By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdoms-
boliger, der er opført med statstilskud. Det er i dag Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-
ter, der er ansvarligt ministerium. Frederikshavn Kommune fører tilsyn med kollegiet.

Frederikshavn Kollegium ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Fre-
derikshavn Byråd, 2 indstilles af uddannelsesinstitutionernes ledelse og 2 indstilles af bebo-
errådet.

PERSONALE

Karina Lund Beck
Lisbeth Dørum

forretningsfører, fuldtidsansat
administration, deltidsansat(fratrådt i regnskabsåret 13/14)

ÅRETS RESULTAT

Det regnskabsmæssige overskud er på 873.487 kr., et resultat som hovedsageligt skyldes
frasalget pr. 1. juli 2014 af boligblokken Hånbækvej 46, der rummede 46 lejligheder. Selve
salget gav et regnskabsmæssigt overskud på 799.947 kr. Kollegiets almindelige drift har
skabt resten af overskuddet med 73.540 kr., idet kollegiets fokus på besparelser og effekti-
viseringer har skabt balance mellem udgifter og indtægter.

Overskuddet er således et resultat af flere omstændigheder, herunder nedbragt samlet
energiforbrug, faldende forsikringsudgifter, faldende administrationsomkostninger, falden-
de ejendomsfunktionærudgifter, faldende udgifter til rengøring samt færre tab på debito-
rer.

Disse nedbragte udgifter hjælper til med at bære større udgifter til almindelig vedligehol-
delse end budgetteret samt til de store lovpligtige henlæggelser til egenkapitalen ved uda-
morticerede lån, der skal bogføres som en udgift, men i virkeligheden er en henlæggelse til
egenkapitalen; for regnskabsåret 2013/14 udgør henlæggelsen 520.147 kr., akkumuleret er
der 982.649 kr. henlagt pr. 31. juli 2014. Dertil kommer afviklingen af de sidste 10 års ak-
kumulerede gæld, der også skal bogføres som en udgift, selvom pengene ikke forlader kol-
legiet, for regnskabsåret 2013/14 539.472 kr. Kollegiets akkumulerede gæld (tabs' og vin-
dingskonto) er nedbragt fra 6.494.593 kr. pr. 31. juli 2013 til 4.545.787 kr. pr. 31. juli
2014.

Selvom udlejningssituationen er i klar, men langsom bedring, så er kollegiets økonomi sta-
dig tynget af lejeledighed på især 2 værelses lejligheder.

Energiudgifter
Udgifterne til el, vand og varme andrager 2.390.735 kr., hvilket er 86.706 kr. mindre end
sidste år, selvom det er mere end budgetteret.

El-udgifterne blev realiseret med 761.703 kr., hvilket er 17.486 kr. mindre end budgetteret,
men 50.840 kr., mere end forbrugt året før. Kollegiet arbejder fortsat løbende med at ud-
skifte alle lyskilder med lavenergipærer og installere sensorstyret lys på fællesområder .
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Frederikshavn Kollegium

Ledelsens årsberetning

Vand- og kloakudgifterne er realiseret med 563.980 kr., hvilket er 19.956 kr. mindre for-
brugt end året før, dog 74.125 kr. mere end budgetteret. Udskiftning af toiletter og vand-
haner har endnu ikke medbragt den budgetterede besparelse.

Varmeudgifterne blev realiseret med 1.065.052 kr., hvilket er et fald i forbruget i forhold
til sidste år på 117.590 kr., hvilket kan forklares med en meget mild vinter. Den budgette-
rede varmeudgift fastlægges som et gennemsnit af de sidste tre års kendte udgifter, en
praksis der fremadrettet vil give en retvisende leje, så længe kollegiet drives uden målere
og varmeregnskab. Der er derfor budgetteret med et forbrug på 69.017 kr. mindre end for-
brugt.

Kollegiet har brug for gennemgribende energirenovering for at nedbringe energiudgifterne.
Henlæggelsesbeløbene, der forbruges til vedligeholdelse og fornyelse, har derfor fokus på
energibesparende foranstaltninger.

Forsikringer
Kollegiets forsikringsudgifter faldt til 106.179 kr., et fald på 6.104 kr. i forhold til året før
og 2.636 kr. mindre end budgetteret, hvilket er et resultat af genforhandlinger i forbindelse
med frasalget af en ejendomsblok. Kollegiet er forsikret med en selvrisiko på Okr.

Administration, løn og kontorhold.
Administration og kontorhold blev realiseret med 595.387 kr., et fald på 397.659 kr. i for-
hold til året før og 292.827 kr. mindre end budgetteret. Dette skal ses i lyset af, at forret-
ningsførerens lønudgifter er fordelt mellem administrationsudgifter og ejendomsfunktio-
nærudgifter for at give et retvisende billede af forretningsførerens funktioner, herunder
inspektørfunktion som leder af kollegiets værkstedsudvalg. Hvis forretningsførerens løn ikke
var blevet delt op, ville administrationsudgifterne i stedet have været 828.506 kr., hvilket
havde været 59.708 kr. mindre end budgetteret og 164.540 kr. mindre forbrugt end året
før.

Ejendomsfunktionærer
Udgiften til ejendomsfunktionærer er bogført med 233.119 kr., hvilket er 368.283 kr. min-
dre end året før. Der var ikke budgetteret med en udgift til denne post, idet beboerrådet
har nedsat et værkstedsudvalg til erstatning for kollegiets nedlagte viceværtafdeling. Det
påhviler imidlertid forretningsføreren at udføre flyttesyn og lede og fordele arbejdet i
værkstedsudvalget, hvilket vurderes at være inspektørarbejde og derfor bogføres som så-
dant.

Rengøring, indvendig
Den samlede udgift til rengøring blev realiseret med 140 kr., hvilket er 133.817 kr. mindre
end forbrugt året før, idet kollegiets rengøringsafdeling er nedlagt, og beboerrådet i stedet
har lavet rengøringsplaner og fører tilsyn med rengøringsstandarden på kollegiet. Der var
imidlertid budgetteret med Okr. i udgift, de 140 kr. hidrører fra rengøringsmidler.

Almindelig vedligeholdelse
Kollegiets almindelige vedligeholdelse varetages så vidt muligt af kollegiets værkstedsud-
valg indvendigt og af kollegiets haveudvalg udvendigt. Hovedparten af kollegiets vedlige-
holdelse er budgettet til at hidrøre under henlæggelserne. Udgifterne til almindelig vedli-
geholdelse blev på 101.570 kr., hvilket er 79.612 kr. mindre end budgetteret.

Henlæggelser
Der er for året henlagt 303.000 kr. øremærket til vedligeholdelse af eksisterende bygninger
og anlæg, mens der er henlagt 530.000 kr. til fornyelse af eksisterende bygninger og anlæg.
Henlæggelsesbeløbene er reguleret i henhold til frasalget af Hånbækvej 46, så der henlæg-
ges 170.400 kr. mindre end budgetteret. Akkumuleret er der pr. 31. juli 2014 henlagt
2.168.184 kr. til vedligeholdelse og fornyelse af kollegiet.
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Frederikshavn Kollegium

Ledelsens årsberetning

Tab på debitorer
Tab på debitorer blev realiseret med 36.691 kr., hvilket er 39.346 kr. mindre end året før
og 8.179 kr. mindre end budgetteret, hvilket dels skyldes at antallet af gamle sager er ved
at være i bund, og dels at der er strammet op på kollegiets rykkerprocedurer.

Lejetab
Lejetabet blev på 1.515.011 kr., hvilket er en forbedring på 116.703 kr. i forhold til året
før, men 74.483 kr. dårligere end budgetteret. Det største udlejningsproblem er stadig kol-
legiets 50 stk. 2-værelses lejligheder, der er for dyre i forhold til lejeniveauet for Frede-
rikshavn i øvrigt. Den generelle udlejningssituation forbedres langsomt og stabilt.

Beboerfad liteter
Her blev realiseret en udgift på 370.295 kr., hvilket er en stigning på 230.816 kr. i forhold
til året før, men kun 10.364 kr. mere end budgetteret. Stigningen i udgifter til beboerfacili-
teter dækker blandt andet over beboerrådslokale, fælleskøkken og gæsteværelser, der til
gengæld medfører øgede indtægter under øvrige indtægter. Kollegiet har desuden i sin
strategiplan vedtaget, afhængigt af økonomien, at styrke beboerdemokratiet herunder ved
at forbedre fællesfaciliteter, idet det medfører flere alternative indtægter, færre udgifter
til rengøring og viceværter og et bedre kollegiemiljø, der tiltrækker flere beboere.

Driftskreditten
På den kommunalt garanterede kassekredit var kreditrammen 2.500.000 kr. pr. 31. juli
2014, hvor kontoen samtidigt var i plus med 57.485,41 kr.

Kreditrammen er nedskrevet til 1.000.000 kr. pr. 1. september 2014, hvor kontoen var i plus
med 3.549.690,69 kr. De 3.100.000 kr. er restbeløbet fra frasalget af Hånbækvej 46, der er
øremærket til indfrielse af yderligere lån. De resterende 449.690,69 kr. i indestående er
resultatet af kollegiets forbedrede likviditet.

Låneporteføljen
Kollegiet har betalt yderligere tre lån ud, herunder et kriselån fra Staten med en oprindelig
hovedstol på 157.000 kr., samt to Realkredit Danmark-lån med henholdsvis oprindelig ho-
vedstol på 810.000 kr. og 188.000 kr.

Dertil kommer de lån, der efterfølgende er indløst for salgssummen fra frasalget:
Realkredit Danmark, oprindelig hovedstol på 3.071.000 kr.,
Realkredit Danmark, oprindelig hovedstol på 2.000.000 kr.,
Realkredit Danmark, oprindelig hovedstol på 1.062.000 kr., samt
Realkredit Danmark, oprindelig hovedstol på 2.200.000 kr.

Den økonomiske situation
Den økonomiske situation er i langsom stabil bedring og afhænger fortsat af kollegiets ud-
lejningssituation, samt af den fortsatte forbedrede balancegang mellem kollegiets indtæg-
ter og udgifter, herunder afviklingen af de sidste 10 års akkumulerede underskud.

Kollegiets energi udgifter er fortsat for store, og kollegiets fokus vil derfor fremadrettet væ-
re på energibesparende foranstaltninger/renoveringer, herunder installation af sensorstyret
lys, tætning af sprækker, bedre tidsstyring af tekniske installationer, installation af energi-
spare-pumper, m.v.

Beboerrådet har sat fokus på energibesparelse (behersket udluftning) og rengøring, hvilket
medvirker til at nedbringe udgifterne på disse områder, eftersom kollegianernes bevidsthed
om deres indflydelse på den fremtidige husleje skærpes gennem beboerdemokratiet.

Disponering af årets resultat
Årets resultat, et overskud på 873.487 kr., overføres til tabs- og vindingskontoen.
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Frederik havn Kollegium

Ledelsens årsberetning

VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Kollegiets udlejning forbedres i takt med, at beboerdemokratiet og det gode kollegianermil-
jø vinder mere indpas på kollegiet. Kollegianernes fire gæsteværelser er reduceret til tre
pr. 1. december 2014, idet der opstod mangel på en 2 værelses lejlighed på den ene af
ejendommene. Det nedlagte gæsteværelse havde kun været udlejet en gang. Der kommer
fortsat flere unge mennesker, der flytter hjemmefra for at studere i Frederikshavn, så an-
tallet af lejere på dispensation reduceres fortsat.

BESTYRELSENS FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN

Med baggrund i årets resultat og kollegiets situation, som ovenfor beskrevet, vurderer be-
styrelsen, at Frederikshavn Kollegium på en økonomisk forsvarlig måde fortsat kan tilbyde
gode boliger til alle studerende i Frederikshavn samt andre med behov for en ungdomsbolig.

Det økonomisk ønskværdige vil være, at kollegiet bliver energi renoveret, samtidigt med at
huslejerne bliver holdt i ro.

Bestyrelsen vil fortsat have fokus på besparelser og en stram økonomisk styring, samt styr-
kelse af beboerdemokratiet og de mange frivilliges indsats for at styrke kollegianermiljøet
og dermed studiemiljøet i Frederikshavn.

10



Frederikshavn Kollegium

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Arsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med By- og Boligministeriets
bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført
med statsstøtte.

Reglerne i årsregnskabsloven er anvendt i det omfang, ovennævnte bekendtgørelse ikke fra-
viger disse regler. De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uæn-
dret i forhold til foregående år, er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

Kapitaludgifter
Ydelser på prioritetsgæld udgiftsføres i resultatopgørelsen og afdrag tilgår ejendommens
afskrivningskonto. Modtaget rentesikring modregnes i kapitaludgifterne.

Periodisering
Der er foretaget periodisering af væsentlige indtægter og udgifter.

Andre eksterne omkostninger
Andre omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer
mv.

Almindelig vedligeholdelse
Udgifter til almindelig vedligeholdelse, der udføres akut eller efter behov, når der konsta-
teres fejl eller skader, udgiftsføres i resultatopgørelsen. Disse udgifter, der ikke kan dæk-
kes af henlagte midler, skal dækkes af de midler, der er afsat på regnskabsårets budget.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser
Udgifter til planlagt vedligeholdelse og fornyelser indregnes i resultatopgørelsen, hvorefter
tidligere års henlæggelser modregnes. Udgifterne påvirker dermed ikke resultatopgørelsen,
medmindre disse er større end de henlagte midler.

Henlæggelser
Niveauet for henlæggelserne er fastsat med udgangspunkt i, at mindstekravet for henlæg-
gelserne pr. m2 bruttoetageareal er opfyldt.

Arets beregnede henlæggelser udgiftsføres i resultatopgørelsen og henlægges under reser-
ver til brug for fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.

Lejeindtægter
Lejeindtægterne er anført som beregnet ved fuld udlejning. Tab som følge af manglende
udlejning (lejeledighed), opføres som en udgift.

BALANCEN

Ejendomme
Ejendommene, senere forbedringer samt renoveringsudgifter måles til kostpris.

Indeksregulering af prioritetsgæld vedrørende ejendomme indregnes under anlægsaktiver i
balancen.

11



Frederikshavn Kollegium

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici.

Prioritetsgæld
Prioritetsgælden måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til no-
minel værdi.
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Frederikshavn Kollegium

Resultatopgørelse

Resultat- Resultat-
opgørelse Budget opgørelse

Konto Note 2013/14 2013/14 2012113

Udgifter

1 Kapitaludgifter
Nettoprioritetsydelser 2.469.496 2.490.241 2.248.871

Offentlige og andre faste udgifter
5 Vand- og kloakudgifter 563.980 489.855 583.936
6 Renovation 280.131 260.553 267.679
6 Skadedyrsbekæm pelse 5.420 O 4.159
7 Forsikringer 106.179 108.815 112.283

I alt 955.710 859.223 968.057

Energiudgifter
8 Varme 1.065.052 996.035 1.182.642
9 Elektricitet 761.703 779.189 710.863

I alt 1.826.755 1.775.224 1.893.505

Administration
10 2 Løn m.v. 595.387 888.214 993.046
11 3 Revision 127.000 125.000 142.178

I alt 722.387 1.013.214 1.135.224

Vedligeholdelse og renholdelse
12 4 Ejendomsfunktionærer 233.119 O 601.402
13 5 Rengøring indvendig 140 O 133.957
14 6 Almindelig vedligeholdelse 101.570 181.182 -4.656
15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse:

7 Afholdte udgifter 253.525 249.833 121.508
Heraf dækket af henlæggelser -253.525 O -249.833 -121.508

16 Fornyelser:
8 Afholdte udgifter 92.414 250.108 1.361.504

Heraf dækket af henlæggelser -92.414 O -250.108 -1.258.764

I alt 334.829 181.182 833.443

Henlæggelser
17 Henlæggelse til planlagt og periodisk

vedligeholdelse 303.000 365.500 360.000
18 Henlæggelse til fornyelser 530.000 637.900 630.000

I alt 833.000 1.003.400 990.000
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Frederikshavn Kollegium

Resultatopgørelse

Resultat- Resultat-
opgørelse Budget opgørelse

Konto Note 2013/14 2012/13 2012/13

Diverse
20 Tab på debitorer 36.691 44.870 76.037
21 9 Lejetab 1.515.011 1.440.528 1.631.714
22 10 Diverse udgifter 8.455 855 92.725
25 11 Beboerfaciliteter 370.295 359.931 139.479

I alt 1.930.452 1.846.184 1.939.955

26 Arets overskud anvendes til:
Ekstraordinært underskud 15.700 15.700 31.400
Afvikling af opsamlet underskud 539.472 539.472 402.069
Ekstraordinært afvikling underskud 45.714

Udgifter i alt 9.627.801 9.769.554 10.442.524

14



Frederikshavn Kollegium

Resu Itatopgørelse

Resultat- Resultat-
opgørelse Budget opgørelse

Konto Note 2013/14 2013/14 2012/13

Indtægter

31 lejeindtægter
12 Leje af ungdomsboliger -9.528.273 -9.624.843 -9.624.912

Andre indtægter
33 Renteindtægter, gebyrer -19.176 O -18.872
34 Indtægt fra vaskeri -5.451 -2.400 -35.238
35 Salg Hånbækvej 46 9.000.000

Anskaffelsessum Hånbækvej 46 -7.491.160
Fortjeneste 1.508.840
Omk. advokat, ejd. mægler mv. -422.681
Kurtage, renter, gebyr, indfrielse realkrec -55.846
Kursregulering indfrielse realkreditgæld -230.366
Netto, resultat 799.947 -799.947 O O

35 13 Diverse indtægter -148.441 -142.311 -122.751

Indtægter før årets resultat -10.501.288 -9.769.554 -9.801.713

60 Arets resultat:
a. Overført til tabs- og vindingskonto 873.487 O -640.751
b. Ovf. til ekstraord . afdrag/henlæggelser O 873.487

Indtægter i alt -9.627.801 -9.769.554 -10.442.524
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Frederikshavn Kollegium

Balance

Saldo pr. Saldo pr.
Konto Note 31.07.2014 31.07.2013

Aktiver

Anlægsaktiver
61 14 Ejendommenes anskaffelsessum 69.465.835 76.956.995

Kontantværdi, senest offentlige ejendomsvurdering er kr. 70.700.000
Heraf grundværdi kr. 7.219.200

63 Indeksregulering af prioritetsgæld 11.967.789 11.713.537

Anlægsaktiver i alt 81.433.624 88.670.532

Omsætningsaktiver
66 Tilgodehavender:

Restance boende 150.892 149.766
Hensat til tab på debitorer -50.000 -50.000
Diverse tilgodehavender O 15.026
Periodeafgrænsningsposter 50.667 76.696

151.559 191.488

Beholdninger:
67 15 Bankindestående 3.188.902 3.869
67 Kassebeholdning 2.293 4.120

3.191.195 7.989

Kapitalfond :
Kapitaltilførsel 3.500.000 3.500.000

Omsætningsaktiver i alt 6.842.754 3.699.471

Aktiver i alt 88.276.378 92.370.009
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Frederikshavn Kollegium

Balance

Saldo pr. Saldo pr.
Konto Note 31.07.2014 31.07.2013

Passiver

Henlæggelser
81 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.100.598 1.051.123
82 17 Fornyelser 1.067.586 630.000

Henlæggelser i alt 2.168.184 1.681.123

Overskud I underskud i alt
84 Tabs- og vindingskonto:

Saldo pr. 01.08.2013 -5.360.200
Afvikling af underskud 539.472
Arets resultat 873.487 -3.947.241 -5.360.200

Tabs- og vindingskonto:
20 Ekstraordinære underskud -1.581.195 -1.596.895

Tabs- og vindingskonto:
Henlæggelse vedr. afviklede prioriteter 982.649 462.502

Overskud I underskud i alt -4.545.787 -6.494.593

Langfristet gæld
85 Oprindelig finansiering:

18 Realkreditlån 27.347.030
19 Statslån 15.241.082

Kommunelån 164.920 42.753.032 51.842.302

87 Ejendommens afskrivningskonto 38.680.592 36.828.229

Ejendommens finansiering 81.433.624 88.670.531

88 20 Engangsstøttelån og driftslån I ekstraordinært underskud 1.581.195 1.596.895

21 Lån til kapitaltilførsel 3.500.000 3.500.000

Langfristet gæld i alt 86.514.819 93.767.426

Kortfristet gæld
89 Depositum 946.400 732.800
89 Forudbetalt leje 266.008 158.602
90 Skyldige omkostninger m.v.:

18 Kortfristet gæld. Realkreditgæld Vindfrieise vedr. ejendomshandel 1.938.019 O
Fraflytninger 4.062 7.716
Skyldige omkostninger 620.282 355.575
A-skat mv. 17.713 106.360
Kollegianerforeningen 23.850 -209
Regnskabsassistance 80.000 80.000
Periodisering af prioritetsydelser 175.537 171.684
Momsafregning 5.219 4.733
Feriepengeforpligtelse 52.880 67.767
Depositum Telia 9.132 9.132

Kortfristet gæld i alt 4.139.162 1.700.220

Kortfristet lån
91 Spar Nord driftskredit O 1.715.833

Kortfristet lån i alt O 1.715.833
Passiver i alt 88.276.378 92.370.009
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Frederikshavn Kollegium

Resultat-
opgørelse Budget

2013/14 2013/14

1 Nettoprioritetsydelser

Prioritetsafdrag 1.852.363
Prioritetsrenter og bidrag 1.065.412
Ydelsesstøtte -949.299 1.968.476
Rentesikring -47.597
Ydelse vedr. afviklede prioriteter 520.147
Renteudgifter i øvrigt 28.470

2.469.496 2.490.241

2 Administration

Løn m.v. 529.933
Kontorholdsudgifter 65.454

595.387 888.214

Løn og pension til forretningsfører udgør i 2013/14, 668.867 kr.
Løn udgiftsføres under administration og ejendomsfunktionærer.

3 Revision

Ordinær revision, budgetter mv. 107.000 125.000
Regulering tidligere år 20.000 O

127.000 125.000

Udgiften til revision bogføres i det regnskabsår, revisionen vedrører.

4 Ejendomsfunktionærer

Løn m.v. 226.565
Græsslåning og snerydning, kommunen 6.554

233.119 O

5 Rengøring, indvendig

Løn m.v., rengøringsmidler 140

140 O
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Frederikshavn Kollegium

Resultat-
opgørelse Budget

2013/14 2013/14

6 Almindelig vedligeholdelse

Diverse udgifter (haveudvalget) 101.570
Forsikringserstatning O

101.570 181.182

7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse, afholdte udgifter

Udvendig vedligeholdelse 2.456
Indvendig vedligeholdelse 20.524
WS-anlæg 11.333
El-anlæg 2.288
Inventar og udstyr 146
Haveanlæg 4.573
Vaskeanlæg 1.306
Diverse (værkstedsudvalg udgør 163.684 kr. ) 210.899

253.525 249.833

8 Fornyelser, afholdte udgifter

Indvendig vedligeholdelse 49.503
WS-anlæg 7.269
El-anlæg 12.147
Inventar og udstyr 16.238
Diverse 7.257

92.414 250.108

9 Lejeledighed

Lejeledighed 1.515.011 1.440.528

1.515.011 1.440.528

10 Diverse udgifter

Annoncer 3.000
Øvrige udgifter 5.455

8.455 855

11 Beboerfaciliteter

Beboerfacilitet, ungevejledning, fælleskøkken 52.620
Beboerfacilitet, beboerråd 52.620
Beboerfacilitet, gæsteværelser 210.480
It abonnement mv. 54.575

370.295 359.931
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Frederikshavn Kollegium

Resultat-
opgørelse Budget

2013/14 2013/14

12 Optimal huslejeindtægt for
162 1-vær., 48 1'h-vær., 46 2-vær.
August -802.076
September -802.076
Oktober -802.076
November -802.076
December -802.076
Januar -802.076
Februar -802.076
Marts -802.076
April -802.076
Maj -802.076
Juni -802.076
Juli -705.437

-9.528.273 -9.624.843

13 Diverse indtægter

Antenneleje -57.713
Andre indtægter -90.728

-148.441 -142.311

Saldo pr.
31.07.2014

14 Ejendommens anskaffelsessum

Ejendommens anskaffelsessum
Hånbækvej 46, afhændet pr. 1/72014.
Senere forbedringer

26.499.149
-7.491.160 19.007.989

50.457.846

69.465.835

15 Bankindeståender

Spar Nord, sikringskonto, salg Hånbækvej 46
Spar Nord, driftskonto
Spar Nord, lånesagskonto

3.128.148
57.485
3.269

3.188.902

Trækningsret Spar Nord, driftskonto udgør 2.500.000 kr. pr. 31/7 2014. Efterfølgende ændret til 1.000.000 kr.
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Frederikshavn Kollegium

16 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Saldo pr. 01.08.2013
Anvendt i 2013/14

Henlæggelse i 2013/14

Saldo pr. 31.07.2014

17 Henlæggelse til planlagte fornyelser

Saldo pr. 01.08.2013
Anvendt i 2013/14

Henlæggelse i 2013/14
Henlagt af årets resultat

Saldo pr. 31.07.2014

18 Realkreditlån Hovedstol

Oprindelig anskaffelsessum
Realkredit Danmark, Indfriet 2012/13
Realkredit Danmark, Indfriet 2013/14
Realkredit Danmark, indfriet 2010/11
Realkredit Danmark, indfriet 2011/12
Realkredit Danmark, indfriet ved ejendomshandel 2013/14
Realkredit Danmark, indfriet 2011/12
Nykredit, indfries efterfølgende ifm. ejd. handel.
Nykredit, indfries efterfølgende ifm. ejd. handel.
Nykredit, indfries efterfølgende ifm. ejd. handel.
Realkredit Danmark, indfries efterfølgende ifm. ejd. handel.

Saldo pr.
31.07.2014

1.051.123
-253.525

797.598
303.000

1.100.598

630.000
-92.414

537.586
530.000

O

1.067.586

810.000 O
188.000 O

1.110.000 O
463.000 O

3.071.000 O
1.135.000 O
2.544.000 91.887
280.000 49.592

1.120.000 272.170
2.236.000 1:..:.2;.:.5.;.;..7....;.18.;.;.

lån til forbedring
Nykredit
Realkredit Danmark
Nykredit, indfries efterfølgende ifm. ejd handel
Nykredit, indfries efterfølgende ifm. ejd handel
Realkredit Danmark, indfriet 2012/13
Realkredit Danmark, indfriet 2012/13
Realkredit Danmark, indfriet 2013/14
Realkredit Danmark, indfriet 2013/14
Realkredit Danmark, indfries efterfølgende ifm. ejd handel
Realkredit Danmark, indfriet ved ejendomshandel2013/14
Realkredit Danmark
Realkredit Danmark
Realkredit Danmark, indfriet ved ejendomshandel2013/14
Realkredit Danmark, indfriet ved ejendomshandel2013/14

539.367

10.285.000
20.415.000

256.000
347.000

4.102.000
631.000
279.700
43.100

1.737.000
2.000.000
600.000
600.000

1.062.000
2.200.000 ------

8.719.728
17.308.044

214.602
290.886

O
O
O
O

1.258.970
O

476.726
476.726

O
O

Andel langfristet gæld overført til kortfristet ifm. ejendomshandel

I alt

28.745.682

-1.938.019

27.347.030
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Saldo pr.
31.07.2014

19 Statslån

Statslån I 950.000
Statslån I 1.115.200

Statslån 188.098
Statslån 3.698.010 3.886.108

Statslån IV:
Statslån 510.000
Statslån 39.800
Statslån 1.500.000 2.049.800

Statslån 2.715.000
Statslån 139.680
Statslån 4.385.294

15.241.082

20 Engangsstøttelån og driftslåniekstraordinært underskud

Statslån: Statslån 27.440
Statslån 140.000 167.440

Driftsstøttelån: Statslån 127.300
Statslån 127.300
Statslån 127.300
Statslån 95.500 477.400

Udligningslån : Statslån 25.000
Statslån 25.000
Statslån 25.000 75.000

Kapitalbehov, statslån 113.700

Kommunelån: Driftslån 1979 113.700
Driftslån 1983 80.555
Saneringslån 1985 235.000 429.255

Statslån 87.000
Kommunelån 87.000
Kriselån, indfriet 2013/14 O
Huslejelån 87.400
Udligningslån 57.000 318.400

1.581.195

21 lån til kapitaltilførsel

Pantebrev Frederikshavn Kommune 1.750.000
Pantebrev Realkredit Danmark 1.163.750
Pantebrev Nykredit 586.250

3.500.000
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Frederikshavn Kollegium

Spørgeskema

SPØRGESKEMAOM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS
DRlm- OG REGNSKABSFORHOLD

Ungdomsboliginstitution
Navn Frederikshavn Kollegium
Adresse Rømøvej 3

9900 Frederikshavn
Telefon 21 436045

Tilsynsførende kommune
Navn Frederikshavn Kommune
Adresse Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn
Telefon 9622 5000

1. Overstiger det opsamlede ordinære underskud 2 pct. af de samlede
årlige udgifter . x

2. Overstiger lejetabet 5 pct. af den maksimale lejeindtægt? . x

3. Skønnesder at være risiko for udlejningsvanskeligheder? . x

4. Er der restance i relation til terminsydelser? . x

5. Skønnes der at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse
og fornyelse? . x

6. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikker-
hed for institutionens midler? . x

7. Er der risiko for tab på tilgodehavender, herunder tilgodehavender på
fraflyttede lejere, som overstiger det allerede henlagte beløb til tab
på debitorer? . x

8. Er der i forbindelse med revisionen konstateret overtrædelse af retnings-
linierne for ind- og udbetalinger? . x

9. Er der i årets løb registreret tilgodehavender hos forretningsfører? . x
10. Giver bedømmelsen af soliditeten og likviditeten anledning

til tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen
af forpligtelserne? . x

11. Vil der indenfor de næste 5 år ske udamortisering af lån jf.
bekendtgørelsens § 2a . x

Besvares et eller flere af spørgsmålene med ja, skal svaret/svarene begrundes nærmere.
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Frederikshavn Kollegium

Spørgeskema

Ad.1
Overstiger det opsamlede ordinære underskud 2 pct. af de samlede årlige udgifter?

Det opsamlede ordinære underskud, der udgør mere end 2%af de samlede årlige udgifter, er opstå-
et som følge af underskud i 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 og 2012/13.
Underskuddet er opstået som følge af, at de afholdte omkostninger er højere end forventet ved
budgettidspunktet. Det opsamlede underskud er reduceret fra kr. 6.494.593 i regnskabsåret 2012/13
til kr. 4.545.787 i regnskabsåret 2013/14. Der er i budgettet for 2014/15 indarbejdet fortsat afvik-
ling af underskud.

Ad. 2
Overstiger lejetabet 5 pct. af den maksimale lejeindtægt?

Det samlede lejetab, der udgør 15,9 % af den maksimale lejeindtægt, er faldet i forhold til sidste
år. Der er en stigning af unge mennesker under uddannelse, der ønsker at flytte på kollegium. Kol-
legiets prisniveau for 2-vær. lejligheder ligger over niveauet for Frederikshavn i øvrigt med deraf
følgende stor ledighed på 2-værelses lejligheder. Til gengæld har kollegiet ofte venteliste på t-vær.
lejligheder.

Ad. 3
Skønnes der at være risiko for udlejningsvanskeligheder?

Kollegiet satser på at holde huslejerne i ro til prisniveauet er konkurrencedygtigt for Frede-
rikshavnsområdet. Når det korrekte prisniveau er fundet, vil kollegiets lejeledighed maksi-
malt komme til at udgøre de 6 %, der er normalt for kollegier.

Ad.11
Vil der indenfor de næste 5 år ske udamortisering af lån jf. bekendtgørelsens § 2a?

I forbindelse med frasalget af Hånbækvej 46 vil der indenfor de næste 5 år ske udamortise-
ring/indfrielse af 4 af de oprindelige lån samt 3 af forbedringslånene. Derudover vil der ikke ske
udamortisering.
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Frederikshavn Kollegium

Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Frederikshavn Kollegium

Vi har undersøgt besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Frederikshavn Kollegium for regn-
skabsåret 1. august 2013 - 31. juli 2014. Besvarelsen udarbejdes med henblik på at infor-
mere medlemmerne om særlige regnskabsmæssige forhold for Frederikshavn Kollegium for
regnskabsåret 1. august 2013 - 31. juli 2014.

Ledelsen i Frederikshavn Kollegium har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vores
ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørge-
skemaet.

Det udførte arbejde
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om
andre erklæringsopgaver og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard
kræver, at vi tilrettelægger og udfører arbejdet med henblik på at opnå begrænset sikker-
hed for, at besvarelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores undersøgelser har
været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til ledelse og medarbejdere
samt analytiske handlinger og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Ved vores vur-
dering af besvarelsen har vi taget udgangspunkt i vores arbejde udført i forbindelse med
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 1. august 2013 - 31. juli 2014. Arsregnska-
bet har vi forsynet med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Vi har
endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget i forbindelse med besva-
relsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for
vores konklusion.

Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om
besvarelsen.

Konklusion
Under de udførte undersøgelser er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anled-
ning til at konkludere, at besvarelsen af spørgeskemaet ikke afspejler de i spørgeskemaet
regnskabsmæssige forhold, som gør sig gældende for Frederikshavn Kollegium for regn-
skabsåret 1. august 2013 - 31. juli 2014.

Frederikshavn, den 16. december 2014

BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

IU/Jt ;;;~J~PIu~
t~uise Troelstrup Lund
Statsautoriseret revisor
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Bilag: 4.1. Politik for frivilligt socialt arbejde endeligt bilag

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 25. februar 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 205966/14
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Høringssag: Politik for frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for frivilligt
socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en højere
aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage til
fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring følgende
fem fælles pejlemærker:

      -          Samskabelse
      -          Relationer
      -          Fællesskab
      -          Klare rammer
      -          Synlighed

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og Ældres
administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, borgere,
kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil blive afholdt
ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give tilbagemeldinger på
det første udkast til politikken, som forinden lægges offentligt tilgængeligt på
frederikshavn.dk.

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:

      -          Socialudvalget
      -          Alle øvrige fagudvalg
      -          Råd
      -          Frivillige organisationer
      -          MED
      -          Sundhedspanelet

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet vil
Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den sendes
til politisk godkendelse i følgende organer:

      -          Sundhedsudvalget
      -          Socialudvalget
      -          Byrådet

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller:
1.       Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring.

 Åben sag
 Sagsnr: 13/19518
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp:
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Supplerende sagsfremstilling

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Ingen bemærkninger til forslaget.

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014
Indstillingen godkendes.

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014
Stefan Thaarup deltog under første del af mødet.

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, den
22-09-2014:

De frivillige efterlyser klare rammer.

Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det frivillige
arbejde.

Politikken indeholder for mange fremmedord.

Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de frivillige
foreninger kan samles.

Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af frivillige
foreninger fra hele kommunen.

Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra
Marselisborg

Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og sammenhæng i
det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, politikker og pejlemærker.

Ældrerådets høringssvar:
Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst
formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere
handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde foreningerne
imellem.
Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at der
sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” samt
”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres internt i
kommunen.
Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Ingen bemærkninger til forslaget

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014
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Udvalget godkender politikken som alene at være gældende for det frivillige sociale
arbejde og således ikke for det frivillige arbejde indenfor Kultur- og fritidsudvalgets
ansvarsområde.
Politikken bør indholdstilrettes jf. ovenstående.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014

Godkendt til videre behandling.

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014
Godkendt med følgende kommentarer:

-          at opgaveløsningen – også på integrationsområdet- er afhængig af, at der
involveres frivillige

-          at der er klare snitflader mellem hvad myndighedsmedarbejdere udfører af
opgaver og hvilke opgaver de frivillige udfører

-          at forventningsafstemningen tager afsæt i utvetydige rammebetingelser
-          at det er nødvendigt for det frivillige arbejde, at der sker en introduktion til

arbejdet og at der etableres netværksaktiviteter for at stimulere indsatsen og
bevare engagement, mål og retning

-          at klarere sproglige udmeldinger med et lavere lixtal vil øge involveringen af
borgere uden stærke sproglige kompetencer.  Det er vigtigt, at udmeldingerne
er læsbare og juridisk korrekte, så det hverken er muligt at misforstå eller
mistolke.

-          at der fokuseres målrettet på, at politikkerne omsættes til konkrete
handlinger, der omsættes til forbedrede levevilkår.

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie
Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. oktober 2014
Udvalget tager politikken til efterretning og har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014
Ingen bemærkninger.

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014
Handicaprådet har drøftet politikken, og har følgende bemærkninger
- Der mangler stillingtagen til rammerne i politikken.
- Der mangler noget konkret om

- Forsikringsforhold både for frivillige og for borgeren
- ”Sorterings/matchningsproces” af frivillige

Fraværende: Jørgen Tousgaard.

Bilag

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14)
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Bilag: 4.2. Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 5.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
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Frederikshavn kommune er fyldt med frivillige foreninger, klubber og ildsjæle, som bidrager med støtte og socialt samvær for kommunens borgere. hver dag giver de frivillige af sig 
selv, deres tid og deres ressourcer, fordi de gerne vil gøre en forskel og gerne vil skabe bedre livskvalitet for andre mennesker. 

Frivilligheden er stærkt forankret i lokalsamfundets kultur og emmer af liv, opfindsomhed og skabertrang. Frivilligheden eksisterer, fordi den er baseret på borgernes egne præmis-
ser, og fordi de frivillige ganske enkelt ikke kan lade være med at hjælpe. som en afspejling af nærmiljøet kendetegner frivilligheden sig ved at være dynamisk og under konstant 
udvikling – præcis som den virkelighed, den er opstået i.

Frederikshavn kommune sætter stor pris på de frivilliges engagement og ønsker at skabe de bedste vilkår for, at frivilligheden fortsat kan blomstre. derfor er vi stolte over at kunne 
præsentere Frederikshavn kommunes ’Politik for frivilligt socialt arbejde’. Politikken skal være med til at understøtte og udvikle frivilligheden på hele socialområdet - både for 
foreninger og organisationer men også frivillige enkeltpersoner og grupper uden formel organisering.

vision
Frivillige og kommune skal sammen skabe et inspirerende miljø, hvor de frivilliges gnist og flamme kan omsættes til konkrete handlinger, der kommer borgeren til gode. 

som kommune ønsker vi at invitere frivillige og lokalsamfund til et tættere samarbejde, fordi vi tror på, der ligger en styrke i vores forskellighed. vi tror på, at fremtidens velfærd 
handler om relationer og fællesskab. som kommune er det vores opgave at være i øjenhøjde med lokalsamfundet og bakke op om de frivillige aktiviteter, når de opstår.  men vi vil 
ikke samarbejde udelukkende for samarbejdets skyld. det skal give mening for alle og bidrage til en bedre hverdag for de frivillige og for kommunens borgere. 

’Politik for frivilligt socialt arbejde’ bygger på bidrag fra en bred kreds af frivillige, kommunalt ansatte og lokale politikere samt de kommunale medarbejderes ’ambition for frivilligt 
arbejde i Frederikshavn kommune’.

frivilligheden blomstrer
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5

bærende PrinciPPer

For at skabe de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde i  Frederikshavn kommune 
vil samarbejdet mellem kommunens borgere, frivillige, kommunalt ansatte og andre 
deltagere tage afsæt i en række bærende grundprincipper.

Mod
at åbne op for tættere inddragelse kræver, at alle parter udviser mod. mod til at turde 
stille spørgsmål ved den nuværende  praksis. mod til at rykke ved rammerne for samar-
bejdet. mod til at åbne for inddragelse og involvering af flere parter og i fællesskab finde 
frem til nye fællesløsninger. 

derfor er der behov for, at de frivillige såvel som Frederikshavn kommunes medarbejdere 
er åbne og imødekommende, så et tværgående samarbejde kan blive til virkelighed. 

Respekt
et væsentligt princip for at kunne udvikle fælles tiltag er, at alle parter respekterer hin-
anden. det er vigtigt, at kommunens ansatte respekterer de frivillige kræfters styrker og 
grænser og ikke gennemtvinger samarbejde, hvor de ikke ønskes af de frivillige. 

Lige såvel skal de frivillige respektere de kommunalt ansattes faglige viden, rolle og an-
svar. derudover er det en forudsætning, at alle parter udviser respekt for forskellighed 
og mangfoldighed.

Robusthed
det er i sig selv både en præmis og en målsætning, at det frivillige sociale arbejde beror 
på og understøtter borgernes robusthed. dette fordi vi tror på, at en styrkelse af borger-
nes egne kompetencer er med til at skabe bedre  rammer og mere kvalitet i borgernes liv.

vi tror også på, at mere robuste og selvhjulpne mennesker kan være med til at skabe 
mere robuste lokalsamfund, hvilket er med til at fremme det nære fællesskab.

Tillid
Tilliden i det danske samfund er en grundsten i vores kultur og er blevet udviklet over 
tid. Generelt stoler vi på hinanden, på vores politikere og på vores offentlige institutio-
ner.

denne tillid skal vi blive ved med at værne om i Frederikshavn kommune, så vi kan 
skabe de optimale rammer for det frivillige sociale arbejde. hvis vi har tillid til hinanden, 
kan vi lettere arbejde sammen og dermed skabe de bedste tilbud og indsatser for kom-
munens borgere.
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fælles Pejlemærker

Frederikshavn kommune præsenterer fem fælles pejlemærker, som skal være bærende 
for det frivillige sociale arbejde. 

de fem pejlemærker tager afsæt i aktuelle emner og tendenser og skaber rammerne for, 
at de frivillige som vier deres tid og energi til andre borgere kan fortsætte med at yde 
denne store indsats. 

Borgerne er nemlig det helt centrale omdrejningspunkt for politikken. men også for det 
brede samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund,  kommune og andre deltagere. 

samskabelse
samskabelse er et udtryk for, at frivillige, kommune og lokalsamfund er sammen om at 
”ville hinanden”. i Frederikshavn kommune sætter vi pris på det aktive medborgerskab, 
som gør det muligt at udvikle velfærden sammen med borgerne. her er fokus på indbyr-
des viden og kompetencer og på at drage fordel af hinandens forskellighed. 

samskabelse betyder ikke, at frivillige og kommunalt ansatte altid skal arbejde tæt sam-
men. som kommune bestræber vi os på at være tilgængelige for de frivillige og bakke 
op omkring nye aktiviteter og initiativer; men samskabelsen er ikke et mål i sig selv. vi 
ønsker at gøre det klart, hvorfor vi gerne vil samarbejde med de frivillige – nemlig fordi 
de frivillige bidrager med en lokal nærhed og tilstedeværelse, som kommunens ansatte 
ikke har samme mulighed for at yde. 

relationer
som kommune kan vi ikke være borgernes nære netværk. men vi kan   understøtte og 
skabe de bedste vilkår for, at vores borgere kan skabe nye relationer og udvide deres 
netværk. 

Frivilligt socialt arbejde handler i høj grad om menneskelige relationer. Frederikshavn 
kommune vil derfor yde en aktiv indsats for at skabe kontakt og styrke relationen til de 
frivillige. når kommunens ansatte gør sig tilgængelige for de frivillige, skaber vi grund-
laget for fælles udvikling.

Frederikshavn kommune ønsker ligeledes at hjælpe de frivillige med at skabe interne re-
lationer og samarbejder - både de i foreningerne og de som ikke er formelt organiseret.

fællesskab
som mennesker er vi hinandens forudsætninger, og det er derfor ofte i samarbejdet 
mellem borgere og kommune, at de gode resultater skabes. i  erkendelse af at vi er gen-
sidigt afhængige af hinanden, skal vi i fællesskab skabe det gode samfund og en solid 
base for det frivillige sociale arbejde.

- samskabelse

- relationer

- fællesskab

- klare rammer

- synlighed
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fælles Pejlemærker

Fællesskabsfølelsen er især vigtig, hvis samskabelse mellem frivillige, lokalsamfund og 
kommune skal kunne foregå. kommunens ansatte såvel som de frivillige skal derfor 
turde stille sig selv spørgsmålet: ”er jeg inkluderende eller ekskluderende?” Jo flere der 
er en del af fællesskabet, jo større chance er der for, at vi kan rykke grænserne for det 
frivillige sociale arbejde.

klare rammer 
For at muliggøre et samarbejde er der behov for klare rammer i forhold til opgave- og 
rollefordeling. kommunens ansatte har typisk bedre forudsætninger for at udføre admi-
nistrative opgaver, mens de frivilliges tætte tilknytning til nærmiljøet sætter helt andre 
kompetencer i spil.

de kommunale medarbejdere har i ’ambition for frivilligt arbejde i Frederikshavn kom-
mune’ givet udtryk for, at frivilligt arbejde ses som et positivt supplement, der skaber 
merværdi for borgerne. Frivilligheden skal altså ikke træde i stedet for ordinært arbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker dog ikke, at rammerne bliver så firkantede, at de hæm-
mer det frivillige engagement. vi vil hellere skabe rammerne i dialog med de frivillige 
med udgangspunkt i de aktiviteter, som foregår i nærmiljøerne. På denne måde er der 
større chance for, at rammerne giver mening i virkeligheden.

For at styrke dialogen med de frivillige har Frederikshavn kommune udpeget en frivil-
lig ressourceperson, som skal være de frivilliges primære kontaktpunkt i kommunen. 
den frivillige ressourceperson skal bl.a. rådgive og samarbejde med de frivillige omkring 
gennemførelse af aktiviteter og projekter. den frivillige ressourceperson kan kontaktes 
ved at rette henvendelse til Center for sundhed og Pleje.

i de af kommunens centre hvor man samarbejder eller påtænker at samarbejde med 
frivillige anbefales det, at man udarbejder konkrete retningslinjer for samarbejdet.

synlighed
mange frivillige giver udtryk for, at der er behov for mere synlighed omkring det frivillige 
sociale arbejde. det er Frederikshavn kommunes formodning, at øget synlighed i lokal-
samfundet vil skabe mere anerkendelse af frivilligheden - og at den øgede opmærk-
somhed ofte vil medføre større efterspørgsel blandt borgerne. 

men synlighed drejer sig også om overblik på tværs af frivillige foreninger, lokalsamfund 
og kommune. det er f.eks. vigtigt at vide, hvem man skal kontakte, hvis man har idéer 
til nye samarbejder - både for frivillige og kommunalt ansatte. Ligeledes kan de frivillige 
drage nytte af hinandens styrker og erfaringer på tværs af kommunens geografi - ikke 
mindst når der skal hverves nye frivillige. 

derfor sætter Frederikshavn kommune fokus på øget opmærksomhed omkring den 
mangfoldige frivillighed i kommunen. vi tror nemlig på, at opmærksomheden vil skabe 
et bedre grundlag for det tværgående samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og 
kommunalt ansatte. 
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tænkes sammen med

sundhedspolitik
Frederikshavn kommunes sundhedspolitik be-
skriver, hvordan de frivillige sociale foreninger og 
lokale frivillige kræfter ses som  vigtige medspille-
re i det sociale og sundhedsfremmende  arbejde. 

deres arbejde betragtes som et værdifuldt supple-
ment til den kommunale indsats, som understøt-
ter fællesskab, menneskeligt samvær, personlige 
bånd og dannelsen af borgernes netværk. 

Foreninger og ildsjæle har samtidig en vigtig funktion i forhold til at styrke sammen-
hængskraften mellem lokalsamfund og kommunens ansatte - ikke mindst i forhold til 
det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

samarbejdet fremmer borgernes  muligheder for at leve et sundt, aktivt og ikke mindst 
sjovt og givtigt liv. her understøtter de frivillige foreninger og lokale ildsjæle kommu-
nens indsatser til gavn for det hele menneske - det vil sige både borgernes psykiske og 
fysiske velvære.

handicappolitik
Frederikshavn kommunes handicappolitik indtænker også 
frivillige i den fremtidige handicapindsats. På handicap-
området vil der fremover være øget fokus på samskabelse, 
hvor løsninger skal findes i et tættere samspil mellem den 
enkelte, netværket og lokalsamfundet. 

derfor vil Frederikshavn kommune i de kommende år sam-
arbejde med de frivillige om fremtidens velfærd. det er na-
turligvis ikke tanken, at de frivillige kræfter skal overtage 

kommunale opgaver, men i stedet hjælpe borgerne på måder som kommunen ikke har 
mulighed for. 

Frederikshavn kommune vil derfor arbejde på at gøre det endnu mere attraktivt at være 
frivillig og skabe de bedst mulige vilkår for, at frivillige kan bidrage til opgaveløsningen 
på handicapområdet. samtidig er det  afgørende, at kommunen medvirker til at mind-
ske barriererne for, at frivillige kan  bidrage mest muligt. 

børne- og Ungepolitik
På børne- og ungeområdet er Frederikshavn kommune op-
taget af at skabe trivsel, sundhed, udvikling og læring – alt 
sammen i tæt samspil med børn, unge og familier. dette skal 
bl.a. nås ved at sætte børn og unges netværk i spil og ved at 
fokusere på robusthed og fællesskab. 

robusthed er en central værdi inden for børne- og unge-
området og handler om, at børn og unge har et solidt fun-
dament bygget på tryghed og omsorg i de nære omgivelser. 

en konkret målsætning i børne- og ungepolitikken er at bygge broer til frivillige og for-
eningsliv. dette sker med udgangspunkt i den betragtning, at mennesket er et socialt 
væsen, som udvikler sig i samspil med andre. derfor skal alle børn og unge opleve at 
være en del af et fællesskab. 
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tænkes sammen med

folkeoplysningspolitik
Politik for frivilligt socialt arbejde skeler ligeledes til Fre-
derikshavn kommunes Folkeoplysnings politik. her i særlig 
grad Folkeoplysningspolitikkens målsætninger om inklu-
sion, synlighed og samarbejde. 

Folkeoplysningen bygger på grundpræmisserne om fælles-
skab og  borgernes aktive deltagelse i samfundslivet. det er 
Folkeoplysningspolitikkens vision, at alle borgere i Frede-
rikshavn kommune skal have lige adgang til folkeoplysende 
aktiviteter og fællesskaber. 

Folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber skal være inkluderende, øge den mentale og 
fysiske sundhed samt fremme oplevelsen af medborgerskab og forståelsen af at leve i et 
demokratisk samfund.

hovedmed’s ambition for det frivillige arbejde
sideløbende med tilblivelsen af ’Politik for frivilligt socialt’ arbejde har Frederikshavn 
kommunes hovedmed formuleret en ambition for fremtidens frivillige arbejde. hoved-
med repræsenterer kommunens ansatte og er sammensat af ledelses-, tillids - og ar-
bejdsmiljørepræsentanter. 

i foråret 2014 godkendte hovedmed ’ambition for frivillighed i Frederikshavn  kommune’. 
her fremgår det bl.a., at kommunens ansatte er positivt indstillet over for det frivillige 
arbejde, men at frivilligheden altid skal finde sted på baggrund af værdig dialog og or-
ganisering. det frivillige arbejde skal foregå fuldt forsvarligt, og det skal være værdigt for 
både den frivillige og de kollegaer, de frivillige møder. 

Frivilligt arbejde betragtes som et positivt supplement til de kommunale indsatser - et 
supplement der skaber merværdi for kommunens borgere, men som ikke skal indgå i 
kommunens økonomiske overvejelser. det frivillige arbejde vil derfor ikke træde i stedet 
for ordinære job eller blive en del af besparelser i organisationens budget.
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fra Politik til Praksis

Gode intentioner er ikke nødvendigvis det samme som god udmøntning. en vigtig for-
udsætning for succes er, at man hele tiden er opmærksom på, hvordan politikken virker 
i praksis og sørger for at lave opfølgninger, der kan holde politikken på sporet.

For at politikkens målsætninger kan føres ud i virkeligheden, er det desuden vigtigt, 
at alle bidrager og tager ansvar. Politikere og kommunalt ansatte skal være villige til at 
investere i samarbejdet og støtte de frivillige, mens de frivillige skal være kulturbærere 
og rollemodeller for borgerne i lokalsamfundet. 

herunder følger en række konkrete initiativer, som Frederikshavn kommune vil invitere 
de frivillige til at samarbejde omkring.

statusmøder
For at sikre at politikken får virkning i praksis, vil Frederikshavn kommune arrangere 
statusmøder for frivillige, kommunalt ansatte og politikere, hvor udmøntning af politik-
ken evalueres. 

målet med statusmøderne vil være at pleje den tværgående relation og fokusere på, 
hvordan visionen omsættes til konkrete handlinger. Frederikshavn kommune har en 
forhåbning om, at statusmøderne vil være med til at mindske afstanden mellem lokal-
samfundet og det offentlige. derfor vil både frivillige, kommunalt ansatte og politikere 
blive inviteret til møderne.

det er Frederikshavn kommunes målsætning, at statusmøderne skal bidrage til at:

• skabe dialog om opfølgning på politikkens vision
• opstille konkrete mål for fremtidens frivillige sociale arbejde
• skabe nye relationer mellem frivillige og kommune og internt mellem de frivillige
• skabe et forum for tværgående idéudvikling og videndeling

temadage
som et led i samarbejdet vil Frederikshavn kommune arrangere temadage og andre ak-
tiviteter, som skal stimulere den frivillige indsats og bevare engagement, mål og retning.

Temadagene vil bl.a. tage form af korte uddannelses- og kompetenceforløb, hvor fokus 
er på de frivilliges åbenhed og forebyggelse af ensomhed blandt udsatte grupper.

indsatser for synlighed og overblik
Frederikshavn kommune vil arbejde for at gøre det nemmere for borgerne at finde in-
formationer om frivillige tilbud. derfor etableres en hjemmeside med beskrivelser af 
frivillige foreninger samt informationer om, hvordan man kommer i kontakt med for-
eningerne. 

hjemmesiden kan bruges af både frivillige og kommunalt ansatte til at få et overblik over 
aktivitets- og foreningstilbud i kommunen, så man kan matche borgerens ønsker med 
relevante lokale tilbud.
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