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1. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej i Skagen

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2014 at igangsætte en udviklings- og 
salgsproces for Hedeboskolen i Skagen. Målet er så høj en værdiskabelse som 
muligt for både Kommune og lokalsamfund. 
 
På den baggrund fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan, der 
skal skabe mulighed for at anvende eksisterende bygninger og friarealer til andet 
end skoleformål. 
 
Lokalplanen følges af tillæg nr. 09.81 til kommuneplanen, der udvider områdets 
hovedanvendelse fra offentlige formål til også at omfatte ferie- og fritidsformål samt 
boligformål.
 
Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplantillægget områdets 
anvendelse til f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesfaciliteter 
f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- eller legeland, 
cafeteria, restaurant samt boliger og skoleformål. 
 
Planen skaber mulighed for, at eksisterende bygninger enten kan nedrives, og der 
kan opføres et helt nyt byggeri, eller dele af bygningerne kan nedrives og de 
tilbageværende kan ombygges og suppleres med nyt byggeri. 
 
Nyt byggeri kan opføres i op til 8,5 m - 2 etager. Enkelte bygninger kan opføres i 
indtil samme højde som eksisterende højeste bygning – gymnastiksalen – 14 m. 
 
Der kan alene etableres vejadgang til området fra Nordsøvej eller eksisterende 
rundkørsel på Frederikshavnsvej. Eksisterende cykel- og gangsti gennem området, 
der forbinder Østbankekvarteret med området øst for, skal i princippet opretholdes. 
En overvejende del af den eksisterende beplantning, der afgrænser 
lokalplanområdet mod Frederikshavnsvej og Nordsøvej og formidler overgangen til 
de omkringliggende områder, skal bevares. 
 
Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- eller 
anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der dels 
fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af området dels 
fastlægger udformningen af det byggeri, rammelokalplanen skaber mulighed for. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA. BF.06.02.01 samt 
forslag til kommuneplantillæg nr. 09.81 udsendes som forslag til offentlig debat.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19838
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej_01.02.2015.pdf (dok.nr.20243/15)
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2. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og 
klimatilpasningsplan

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplan 2014 (fremover benævnt Kommuneplan 2015) og forslag 
til Klimatilpasningsplan har været fremlagt i offentlig høring. Se 
kommuneplanforslaget på: http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk.
 
Forslaget til Kommuneplan 2015 tager udgangspunkt i at udvikle potentialerne 
inden for de fire vækstspor og i at styrke fokusområdet ”By- og Boligudvikling”. 
Forslaget indeholder de overordnede mål for, hvordan kommunen ønsker at 
benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer. Der har været fokus på 
at revidere de overordnede målsætninger og retningslinjer, så de understøtter de 
politiske ønsker til udvikling af kommunen.
 
Den offentlige høring har givet anledning til i alt 42 indsigelser og bemærkninger til 
kommuneplanforslaget samt enkelte underskriftindsamlinger.
 
Naturstyrelsen er en af indsigerne og har nedlagt veto mod forslaget, fordi styrelsen 
ønsker en uddybende drøftelse af en række forhold med kommunen. Som det blev 
præsenteret for Plan- og Miljøudvalget på møde den 13. januar 2015 drejer det sig 
bl.a. om anvendelse af eksisterende boligområder i Skagen til boligformål fremfor 
helårsboligformål, skærpede krav til opgørelse af det maksimale antal m2 til 
butiksformål samt tilbageførsel af uudnyttede, ikke lokalplanlagte byzonearealer til 
landzone.
 
Disse spørgsmål er efterfølgende blevet forhandlet og afklaret med Naturstyrelsen 
og har ført til en række mindre ændringer af kommuneplanforslaget, som fremgår 
af vedlagte aftalenotat. Det er administrationens opfattelse, at ændringerne er af 
mindre betydning for det samlede politiske budskab og indhold i Kommuneplan 
2015.
 
Fra foreninger og borgere er der indkommet 25 indsigelser og godt 1100 
underskrifter mod udlæg af en del af Skagen Sønderstrand som strandpark. 
Derudover er der fremsendt kommentarer, der berører et bredt udsnit af 
kommuneplanens øvrige emner. Det drejer sig bl.a. om:

 Et forslag om at udlægge et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig. 
Området vurderes at være Danmarks nordligste landbrugsstruktur. 
Udlægget forudsætter fornyet offentlig høring.

 Et ønske fra Elling Tømmerhandel om at udvide det makimale butiksareal 
til særligt pladskrævende varegrupper fra 8.000 til 10.000 m2 inden for 
detailhandelsområdet, hvor butikken er beliggende.

Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret i vedlagte 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/9098
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk
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indsigelsesnotat.
 

På baggrund af de indkomne indsigelser er det administrationens opfattelse, at:

 det udlagte område til strandpark ved Skagen Sønderstrand skal 
fastholdes, men at det præciseres, at aktiviteter og opstilling af anlæg 
forudsætter dispensation af fredningsnævnet, 

 de udlagte perspektivområder i byzone revurderes inden eller i forbindelse 
med næste kommuneplanrevision 

 der efter vedtagelse af Kommuneplan 2015 udarbejdes et 
kommuneplantillæg, der udlægger et nyt område til værdifuldt kulturmiljø 
ved Hulsig

 der gives mulighed for at udvide Elling Tømmerhandel med op til 2.000 m2

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor 
Økonomiudvalget og byrådet, at Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplan 
vedtages endeligt med de forslag til ændringer, som fremgår af vedlagte 
indsigelsesnotat og aftalenotatet med Naturstyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling
Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 10.02.2015 har Plan- og 
Miljøudvalget den 03.03.2015 haft en principiel drøftelse af solenergianlæg. På 
baggrund heraf ændres retningslinje 19.2 vedr. solenergianlæg på terræn, så der 
ikke kan etableres enkeltanlæg på terræn i byzone og sommerhusområder. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det udpegede biogasanlægs-område ved Øster Vrå 
tages ud af planen.
Udvalget vedtog desuden at iværksætte udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi, 
jf. forslaget fra Friluftsrådet (indsigelse nr. 9) i samarbejde med Det Grønne Råd.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Ida Skov stillede forslag til afstemning om, at det nye perspektivområde 
FRE.B.03.13 i Strandby tages ud af Kommuneplanen.
 
For stemte 1: Ida Skov (Ø)
 
Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen 
Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene 
Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens 
Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Steen Jensen 
(A), Søren Visti Jensen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Per Nilsson (V), 
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Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam 
(V), Pia Karlsen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen 
(DF), Flemming Rasmussen (DF), Poul Sørensen (DF), Karsten Drastrup (DF), 
Jens Porsborg (C).
 
Forslaget blev ikke vedtaget.
 
Herefter kom Plan- og Miljøudvalgets indstilling til afstemning.
 
For stemte alle 31.
 
Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplanen blev vedtaget.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 
 

Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.23783/15)
Sammenfattende redegørelse (dok.nr.22865/15)
Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn 
Kommune.pdf (dok.nr.29699/15)
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3. Evaluering af delegation af beslutningskompetence for 
lokalplaner

Sagsfremstilling
Den 26. marts 2014 besluttede Frederikshavn Byråd, efter indstilling fra Plan- og 
Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at uddelegere beslutningskompetencen for 
vedtagelse af lokalplaner. 
 
Beslutningen gik på, at beslutningskompetencen for lokalplaner der er i fuld 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer uddelegeres til Plan- og 
Miljøudvalget, mens beslutningskompetencen for lokalplaner der medfører 
udarbejdelse af et kommuneplantillæg uden foroffentlighedsfase uddelegeres til 
Økonomiudvalget. For alle øvrige planer forbliver beslutningskompetencen hos 
Byrådet.
 
Det blev desuden besluttet at delegationen skulle evalueres senest et år efter 
beslutningen.
 
Delegationen medfører at beslutningsprocessen forkortes med ca. 2 uger hvis 
Økonomiudvalget har beslutningskompetencen og med 6 uger hvis Plan- og 
Miljøudvalget har beslutningskompetencen.
 
Siden delegationen trådte i kraft, er der blevet behandlet 21 lokalplaner som enten 
forslag eller endelig vedtagelse. Beslutningskompetencen har for 3 planers 
vedkommende ligget hos Plan- og Miljøudvalget, 12 hos Økonomiudvalget og 6 
hos Byrådet. Nærmere beskrivelse af lokalplanerne kan ses i vedhæftede bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at delegationen af beslutningskompetencen for 
lokalplaner fortsætter uændret.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Et flertal anbefaler indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7043
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tihj
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Indstillingen kom til afstemning.
 
For stemte 28: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen 
Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene 
Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens 
Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Steen Jensen 
(A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Per Nilsson (V), Jens Ole Jensen (V), 
Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), 
Lisbeth Erlandsen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming 
Rasmussen (DF), Poul Sørensen (DF), Karsten Drastrup (DF).
 
Imod stemte 3: Ida Skov (Ø), Søren Visti Jensen (F), Jens Porsborg (C).
 
Indstillingen blev vedtaget.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf (dok.nr.29917/15)
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4. Tillægsbevilling til klimasikring

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar 
2015 samt møde den 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet 
om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering 
af skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro 
samt investeringer i klimasikring på tilsammen 25 mio. kr.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært meddelt Frederikshavn 
Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte 
lånedispensation af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje 2015 på 200 mio. 
kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til 
finansiering af akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af 
forventede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr. i 2015. Dispensationen er begrundet i 
de særlige klimamæssige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede 
økonomi.
 
Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet, under henvisning til ministeriets 
udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsen § 16, stk. 1, 
meddelt Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4 mio. 
kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde på 
grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og 
forebyggende klimatilpasningsinvesteringer. 
 
Der er således 18,5 mio. kr. til klimasikring. De 6,5 mio. kr. forventes anvendt til 
udbedring af de direkte skader fra uge 42. De resterende midler anvendes til 
klimasikringstiltag som: 

 Opmåling af Å systemer 
 Vurdering af Å systemernes kapacitet i forhold til den vandmængde, der 

må forventes at systemet skal kunne transportere. 
 Udarbejdelse af en dynamisk model, som kan vise de forskellige 

klimasituationer
 Udarbejdelse af løsningsforslag til hvordan de forskellige værdier sikres. 
 Dialog med borgerne om, hvilken løsning der vælges i det enkelte opland. 
 Udbud af den valgte opgave
 Gennemførelse af den valgte løsning.

Administrationen vil på næste udvalgsmøde fremlægge oplæg til prioritering af de 
forskellige vandløbssystemer. Administrationen udbyder opgaven jf. ovenstående 
på Ellings Å systemet i løbet af marts måned.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CTM
 Sbh: sove
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget 
og byrådet at godkende at

1. anlægsbevillingen placeres under Teknisk udvalg 
2. der gives en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. til projekt Klimasikring. 

Bevillingen finansieres af yderligere låneoptag på 18,5 mio. kr.
3. rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. frigives

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr lånedispensation til 
klimatilpasningsinvesteringer.pdf (dok.nr.38004/15)
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5. Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i 
Frederikshavn Havn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 26. marts 2014, ”at kommunen vil 
være sindet at tiltræde omdannelsen af Frederikshavn Havn A/S til kommunal 
selvstyrehavn, og som følge deraf også sindet, at meddele de nødvendige 
garantier i forbindelse med havneudvidelsen”.
 
Frederikshavn Havn er nu så langt i processen omkring den planlagte 
havneudvidelse, at den fornødne finansiering i Kommunekredit skal på plads. 
Havnen har qua det aktuelle renteniveau mulighed for at indgå en særdeles 
fordelagtig renteaftale med Kommunekredit. Der er endnu ikke indgået bindende 
kontrakt omkring havneudvidelsesprojektet. Der er fastsat et beløb på 600 mio. kr. 
ud fra de foreløbige indikationer, som er modtaget fra entreprenørerne. 
Byggeperioden for etape 1 af havneudvidelsen forventes at løbe i årene 2015, 
2016 og 2017.
Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, har nu rettet henvendelse til 
Frederikshavn Kommune og beder kommunen om at godkende låneoptagelsen og 
påtage sig kautionsforpligtigelsen for lånet.

Økonomiske konsekvenser
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan kommunen indtræde 
som selvskyldnerkautionist, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning 
gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages 
som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år.
Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden 
på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
 
Generelt gælder, at alle kautioner for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten 
det beløb kautionen lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen 
skal deponere et beløb svarende til det beløb, kautionen lyder på.
I dette tilfælde stilles kautionen til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, der vil være automatisk låneadgang til.
Frederikshavn Kommune kan yde kautionen til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunal kaution for de faktiske udgifter til projektet.
 
Pr. 31. december 2014 garanterer Frederikshavn Kommune for lån til 
Frederikshavn Havn for 82,9 mio. kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12441
 Forvaltning: Center for Økonomi og 
Personale
 Sbh: kajo
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
Frederikshavn Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse §12 
indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som Den kommunale 
Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, forpligtiger sig for ved at optage lån i 
Kommunekredit på op til 600 mio. kr. til anlægsudgifter i 2015 - 2017 til udvidelse af 
Frederikshavn Havn, etape 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
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6. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til 
udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1, 4 og 55

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1 – ”Det gamle Vesterport”, afdeling 4 ”Mølleparken”, og 
afdeling 55 ”Tunøvej, Viborggade m.fl.”.
 
Afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på 30.877.000 kr. med obligationsrestgæld 
på 27.311.491 kr. og restløbetid på 15,5 år (3 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 28.276.000 med løbetid på 16 år. (1,5 % kontantlån).
 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 250.135 kr. 
 
Afdeling 4 omfatter 2 lån store oprindeligt 16.800.000 kr. med obligationsrestgæld 
på 14.663.365 kr. og restløbetid på 15,5 år (4 % kontantlån), og 15.000.000 kr. 
med obligationsrestgæld på 13.135.712 kr. og restløbetid på 15,5 år (4 % 
kontantlån), der ønskes konverteret til et nyt kontantlån på henholdsvis 13.165.000 
kr. og 14.694.000 kr. – begge med løbetid på 16 år (1,5%  kontantlån).
 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 240.799 kr.
 
Afdeling 55 omfatter lån stort oprindeligt 9.889.000 kr. med obligationsrestgæld på 
9.761.241 kr. og restløbetid på 23,5 år (3 % kontantlån) ønskes konverteret til et 
nyt kontantlån på 9.787.000 kr. med løbetid på 24 år. 
 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 47.461 kr.
 
Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/6075
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Brian Kjær forlod mødet som inhabil.
 
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
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7. Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk 
A.m.b.a.

Sagsfremstilling
Hørby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev, anmodet Frederikshavn Kommune om en 
kommunegaranti til et lån ved Kommunekredit på 1.000.000 kr. til finansiering af 
opsætning af ny røggasventilator, forbrændingsventilator, ny tavle og styring samt 
nyt værksted. Lånet forventes optaget med en løbetid på 15 år. Udskiftningen sker 
for at optimere anlægget i forbindelse med etablering af transmissionsledningen til 
Thorshøj og Østervrå.  
 
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, 
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 
og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. 
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på 
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal 
enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 
kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. 
 
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, 
der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån.
 
Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
 
I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets 
beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en 
løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 
kommunegarantier til forsyningsselskaberne.
 
Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for Hørby Varmeværk A.m.b.a. 
Det drejer sig om 6 lån, hvor restgælden pt. er på 7.648.516,24 kr.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 1.000.000 kr.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/10447
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 1.000.000 kr. til Hørby 
Varmeværk A.m.b.a. til investering i opsættelse af røggasventilator, 
forbrændingsventilator, ny tavle og styring samt nyt værksted.

2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision 
af restgælden ultimo året.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Steen Jensen forlod mødet som inhabil.
 
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti.pdf (dok.nr.44014/15)
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8. Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling
Præstbro Kraftvarmeværk har ved brev af 19. februar 2015, anmodet 
Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved KommuneKredit på 
500.000 kr. til finansiering af udskiftning af varmekedel til en ny energibesparende 
varmekedel. Lånet forventes optaget med en løbetid på 5 år. Udskiftningen af 
kedlen forventes at give en årlig besparelse på ca. 170.000 kr., hvilket vil gøre, at 
der kan leveres billigere varme til værkets forbrugere.
 
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, 
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 
og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. 
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på 
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal 
enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 
kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. 
 
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, 
der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån.
 
Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
 
I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets 
beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en 
løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 
kommunegarantier til forsyningsselskaberne.
 
Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for Præstbro Kraftvarmeværk. 
Denne blev indfriet pr. 31. december 2014.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 500.000 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/10442
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 500.000 kr. til Præstbro 
Kraftvarmeværk, til investering i ny varmekedel.

2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision 
af restgælden ultimo året.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro Kraftvarmeværk.docx (dok.nr.43922/15)
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9. Ændring af budget 2015 som følge af ændret pris- og 
lønfremskrivning fra 2014 til 2015

Sagsfremstilling
Som forudsætning for budgetlægningen for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019, 
har KL udarbejdet nye skøn for pris- og lønfremskrivningen. I disse nye pris- og 
lønskøn er der også opdateret fremskrivningerne fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 
2015. Dette er bl.a. sket på baggrund af de nyligt afsluttede 
overenskomstforhandlinger, hvor der er indgået forlig.
 
Ændringen for fremskrivningen 2013 til 2014 er marginale og den samlede 
fremskrivningsprocent er ikke ændret. Det anbefales derfor, at der ikke korrigeres 
for ændringer fra 2013 til 2014.
 
Fremskrivningen fra 2014 til 2015 er derimod ændret markant, her er den samlede 
fremskrivningsprocent reguleret ned fra 2,0 % til 1,4 %. Her er den væsentligste 
korrektion virkningen af overenskomstresultatet, hvor lønarten ændres fra 2,0 % til 
1,4 %. På en række af de øvrige arter er der også foretaget større korrektioner 
både i opadgående og nedadgående retning.
 
Beløbsmæssigt – i alt for drift og anlæg - drejer det sig for lønningerne om en 
nedregulering på 14,0 mio. kr. og de øvrige arter med en nedregulering på 1,5 mio. 
kr. Af vedhæftede bilag fremgår reguleringen for drift og anlæg fordelt på udvalg.
 
For anlæg alene betyder den ændrede prisfremskrivning, at budgettet tilføres 0,2 
mio. kr. Hermed er købekraften uændret for anlægsbudgettet.
 
Det anbefales, at alle de berørte arter reguleres fra 2014 til 2015. Som begrundelse 
herfor er, at det må forventes, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen, vil ske 
en reduktion af balancetilskuddet, hvorved der bliver taget finansiering ud af 
budgettet. Udvalgsområderne vil have den samme købekraft som det var 
forudsætningen ved budgetlægningen. Endelig har Frederikshavn Kommune et 
princip om, at følge de skøn for pris- og lønfremskrivningen som KL anbefaler.
 
I forbindelse med budgetlægning af 2016 – 2019 vil de lavere skøn for pris- og 
lønfremskrivning fra 2014 til 2015, blive indregnet i pris- og lønfremskrivningen til 
2016 prisniveau.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at

1. budget 2015 nedreguleres med 15,5 mio. kr. på grund af nye skøn for 
udviklingen af pris- og lønfremskrivningen fra 2014 til 2015.

2. de 15,5 mio. kr. tillægges kassebeholdningen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Beregnet P/Lvirkning på udvalg (dok.nr.41692/15)
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10. Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til 
budget 2015 og 2016 

Sagsfremstilling
Sagen ”Finansiering af overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder i 
budget 2015” blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 21. januar 2015. 
 
Siden budgetvedtagelsen af budget 2015 er der fremkommet en række forhold, 
som nødvendiggør en tilretning af budgetrammerne for 2015 og 2016. 
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. oktober 2014, at den oprindelige 
skattefinansierede anlægsramme for 2015 skal overholdes. Denne beslutning giver 
udfordringer i forhold til ikke afsluttede anlægsarbejder i 2014 som udføres i 2015, 
et nyt forpligtende anlægsarbejde vedrørende Solnedgangspladsen uden afsat 
bevilling samt en uudmøntet reduktionspulje på 6 mio. kr. i budget 2015. 
 
Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, er sagen sendt til behandling i de 
berørte fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 
 
Tiltrædelser i de respektive fagudvalg er som følger:
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 8. januar 2015, at holde en 
halv mio. kr. udenfor frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt Udvikling af 
den digitale daginstitution. 
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 9. februar 2015, at tiltræde følgende 
indstillinger:

1. at bevillingen til Kystfodring på 1,1 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016. 
2. at 1 mio. kr. af bevillingen til slidlag i 2015 flyttes til 2016.
3. at Teknisk Udvalg indstiller, at Byrådet giver en tillægsbevilling i 2015 på 2 

mio. kr. til projekt Solnedgangspladsen. Projektet finansieres af likvide 
midler. 

4. at rådighedsbeløbet frigives med 2 mio. kr.  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 10. februar 2015, at tiltræde 
indstilling efter anbefaling fra Økonomiudvalget, at anlægsarbejdet vedrørende 
trafikterminal strækker sig over 2015 og 2016, samt at projektet udvider den 
oprindelige budgetramme med 2 mio. kr. i 2015. Overførsel af uforbrugte 
projektmidler til 2015 og 2016 sker i overførselssagen til 2015. 
 
Økonomiudvalgets egne projekter blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 
21. januar 2015. 
 
Projekt Samarbejds-/Borgerportal under Økonomiudvalget forventes at starte op i 
2015 med en forventet udgift på 2,2 mio. kr. Bevillingen forventes overført fra 2014. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6059
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU/BR
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Halvdelen af beløbet 1,1 mio. kr. kan finansieres af lånetilsagnspuljen. Resten kan 
finansieres af den uforbrugte ramme vedrørende kystfordring under Teknisk 
Udvalg. 
 
I budgettet for 2015 er der indarbejdet en reduktion af anlægsbudgettet på 6 mio. 
kr. Reduktionen kan udmøntes på følgende måde:
 

1. til anlægsprojekter er der 4 projekter, som kan betragtes som 
effektiviseringspotentiale og dermed er låneberettigede. Med en samlet 
bevilling på 2,8 mio. kr. giver det en låneadgang og dermed finansiel 
likviditet på 1,3 mio. kr. samlet. 

2. anlægsbudgettet under Energibyen reduceres med 1 mio. kr. i 2015.
3. anlægsbudgettet på 2,2 mio. kr. til renovering af tag på Frederikshavn 

Idrætshal flyttes fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 

Den resterende finansiering på 1,5 mio. kr. forventes finansieret af Børne- og 
Ungdomsudvalget vedrørende projekt Udvikling af den digitale daginstitution samt 
Teknisk Udvalg vedrørende slidlag jf. ovennævnte beskrivelser. 

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse, efter de 
anførte tiltrædelser fra de berørte fagudvalg samt oprindelig godkendelse af 
Økonomiudvalgets ændringer, at

1. Teknisk Udvalg indstiller at kystfodring i 2015 udsættes til 2016, hermed 
bortfalder udfordringen med overførsel fra 2014. Bevilling på 1,1 mio. kr. i 
budgetår 2015 vedrørende kystfordring under Teknisk Udvalg flyttes til 
budgetår 2016. 

2. Plan- og Miljøudvalget indstiller at anlægsarbejdet vedrørende 
trafikterminal strækker sig over 2015 og 2016, samt at projektet udvider 
den oprindelige budgetramme med 2 mio. kr. i 2015. Overførsel af 
uforbrugte projektmidler til 2015 og 2016 sker i overførselssagen til 2015.

3. udgiften på 2,2 mio. kr. vedr. Samarbejds-/Borgerportal under 
Økonomiudvalget overføres til budgetår 2015. Halvdelen af beløbet 1,1 
mio. kr. finansieres af lånetilsagnspuljen. Den resterende halvdel af 
bevillingen 1,1 mio. kr. finansieres af den uforbrugte ramme vedrørende 
kystfodring under Teknisk Udvalg. Overførsel af uforbrugte projektmidler til 
2015 sker i overførselssagen til 2015. 

4. Teknisk Udvalg indstiller at der til Projekt Solnedgangspladsen gives 
tillægsbevilling på 2 mio. kr. under Teknisk Udvalg i budgetår 2015 
finansieret af likvide midler. Rådighedsbeløbet frigives med 2 mio. kr.  

5. reduktionspuljen på 6 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 
lånetilsagnspuljen, reduktion af Energibyens anlægsbevilling med 1 mio. 
kr., flytning af Renovering af tag på Frederikshavn Idrætshal på 2,2 mio. kr. 
fra 2015 til 2016, samt de i pkt. 6 og 7 anførte bevillingsændringer. 

6. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at projekt Udvikling af den digitale 
daginstitution udskydes med 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. 
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7. Teknisk Udvalg indstiller at udskyde slidlagskontoen med 1 mio. kr. fra 
2015 til 2016. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
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11. Prioritering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter til 
Bæredygtigt Børneområde 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 28. januar 2015 frigivelse af rådighedsbeløb – 
Økonomiudvalgets budgetområde 2015.
 
På investeringsoversigten ønskes følgende rådighedsbeløb, anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde prioriteret til gennemførelse af projekter i 2015 til 
Bæredygtig Børneområde.
 
Projekterne til Bæredygtig Børneområde finansieres af de på budget 2015 afsatte 
rådighedsbeløb. 
 

Helhedsplan daginstitutionsområdet 14.487.000 kr.
Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter 427.000 kr.
Vedligehold skolebygninger – bygningsrelaterede udgifter 8.693.000 kr.
I alt 23.607.000 kr.

 
Rådighedsbeløbet skal anvendes til følgende projekter i 2015 til Bæredygtig 
Børneområde.
 
Nedenstående prioriteringer er afklaret i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. 
december 2014. Dog var der indregnet 1.407.000 kr. som forventet mindre 
låneadgang vedrørende sikring af skoleveje. Dette projekt vurderes indenfor den 
ansøgte låneramme og dermed henstår der 1.407.000 kr. som ikke er disponeret.
 
Ejendomscenteret indstiller at de udisponerede midler fordeles med 607.000 kr. til 
etablering af arbejdspladser til Distriktsteam Nord, samt 500.000 kr. yderligere til 
akutvedligeholdelse af skoler samt 300.000 kr. til ny legeplads ved Skagen Skole. 
Herudover afsættes der yderligere 500.000 kr. til ny legeplads ved Skagen Skole 
finansieret af akutvedligeholdelse af skoler. 
 
Akutvedligeholdelse af skoler
Med udgangspunkt i 2 mio. kr. til opgaven, vil dette svare til ca. 17 kr./m2.
V&S prisdata middelniveau for planlagt vedligehold er 108 kr./m2 og 22 kr./m2 til 
akut vedligehold, dvs. samlet set en anbefaling på 130 kr./m2 til planlagt og akut 
vedligehold, hvilket betyder, at der opbygges et væsentligt efterslæb, som over tid 
vil kræve flere midler til akut vedligehold.
 
Prioritering af vedligeholdelses opgaver, som finansieres af pulje for 
akutvedligeholdelse af skoler, vil blive fordelt efter nedenstående prioriteter.
 

1.     Opgaver, som følger af lovkrav
2.     Opgaver, der sikrer bygningens brugere og forebygger fejl og mangler, der 

kan medføre person risiko/ fare, hvis de udvikler sig

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5959
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR
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3.     Forebyggende udvendigt vedligehold 
4.     Forebyggende indvendigt vedligehold
5.     Opgaver, der forbedrer bygningens funktionsforhold for brugere, indeklima 

samt andre ønsker fra bygningens brugere.
 
Ejendomscenterets vurdering er, at et budget på 2 mio. kr. vurderes at være et 
absolut minimum, hvor midlerne vil blive brugt til prioritet 1 og 2 opgaver.

Dette betyder endvidere, at prioritet 3, 4 og 5 opgaver ikke vil blive udført, hvilket vil 
forårsage en øget nedbrydning af bygningsmassen, og over tid et øget behov for 
midler til akutvedligehold til prioritet 1 og 2, da alle levetidsforlængende arbejder 
ikke udføres på skoleområdet, eksempelvis indvendig og udvendig malerarbejder.
  
Anlægsoverblik – Bæredygtig Børneområde
Bæredygtig Børneområde – 
Anlægsprojekter

2015

Projekter Kr.
Akutvedligeholdelse af skoler 2.000.000
Sikring af skolevej 3.100.000
Skoler i Sæby 2.000.000
Strandby Skole 2.000.000
0-6 års institution Mariehønen Jerup 800.000
Ny institution Elling inkl. køkken 6.900.000
0-6 års institution Kernehuset Gærum 1.700.000
0-6 års institution Voerså Børnehave 1.700.000
Ny institution Sættravej inkl. køkken 500.000
Flytteomkostninger 1.500.000
Arbejdspladser – Distriktsteam Nord 607.000
Ny legeplads ved Skagen Skole 800.000
I alt 23.607.000

 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets 
område prioriteres til Anlægsprojekterne til Bæredygtig Børneområde som ovenfor 
specificeret, i alt 23.607.000 kr. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
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Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
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12. Nyvalg af medlem til det fælleskommunale huslejenævn

Sagsfremstilling
Der er i henhold til boligreguleringslovens kapitel 6 nedsat et huslejenævn, som er 
oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale indstiller/udpeger 
Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
 
Nævnet består af 3 medlemmer, heraf en formand, som skal være jurist. 
Formanden og en suppleant for denne beskikkes af direktøren for 
Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. 
 
De to andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større 
udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være 
kendt med huslejeforhold. 
 
På byrådets møde den 29. januar 2014 blev følgende valgt:

Medlemmer Stedfortrædere
Ole Kirkegaard Nyboe (formand) Mogens Eeg
Villy Møller (udlejerrep.) Bodil Jensen (udlejerrep.)
Paw Allan Møller Christensen 
(lejerrep.)

Kurt Trier Pedersen 
(lejerrep.)

 
Paw Allan Møller Christensen, indstillet af Lejernes Landsorganisation i 
Nordjylland, har meddelt, at han ønsker at fratræde som nævnsmedlem, da han er 
blevet fastansat i et nyt job på en kontrakt, som ikke tillader tillidshverv ved siden af 
kontrakten. 

Lejernes Landsorganisation i Nordjylland indstiller Jeanette H. Nielsen, 
Vosnæsparken 86, Skødstrup, som nyt medlem af huslejenævnet.

Indstilling
Det indstilles til byrådet, at Jeanette H. Nielsen udpeges som repræsentant for 
lejerne for resten af perioden frem til 31. december 2017.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/5385
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANJS
 Besl. komp: BR
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13. Folkeskolernes Kvalitetsrapport 2013-14

Sagsfremstilling
Byrådet skal, jf. Folkeskolelovens § 40 a, udarbejde en kvalitetsrapport. 
Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers faglige 
niveau i forhold til både nationalt og lokalt fastsatte mål.
 
Med folkeskolereformen blev der opstillet tre nationale mål for folkeskolens 
udvikling, der giver en klar retning og sætter et højt ambitionsniveau. 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige 

resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for 

professionel viden om praksis.

Skolepolitikken for Frederikshavn Kommune, ”Vi vil være bedre”, skal understøtte 
de nationale mål og sætter retning på forventningerne til de enkelte folkeskoler. 
 
Forventningerne er udtrykt i flg. ambitioner for vores skolevæsen:

 Vores skoler skal være ambitiøse for alle elever, og vi vil ligge over 
landsgennemsnittet i vores faglige resultater

 Vi vil skabe motiverende og udviklende lærings- og undervisningsmiljøer
 Skoledagen skal fremme elevernes læringsudbytte
 Skolen skal bygge på evidens og lærerige samarbejder
 Skolen skaber verdensborgere der har øje for mulighederne i 

Frederikshavn Kommune

I forbindelse med folkeskolereformen blev der også indført flere regelforenklinger, 
bl.a. for Kvalitetsrapportens vedkommende.
Det betyder at indholdet i rapporten Jf. ”Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i 
folkeskolen” er blevet meget enklere end tidligere.
Indholdet er først og fremmest centreret om resultatoplysninger for kommunens 
skoler og for det samlede skolevæsen.

Indholdet i Kvalitetsrapporten kan samles under flg. overskrifter:

a. Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver
b. Resultater af nationale test i dansk og matematik
c. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
d. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14 indeholder ikke oplysninger om 
trivselsmåling. I perioden 26. januar – 20. marts 2015 skal skolerne gennemføre en 
spørgeskemaundersøgelse af elevernes trivsel. Det er TNS Gallup, der på vegne af 
Undervisningsministeriet, gennemfører undersøgelsen. Undersøgelsens resultater 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/7735
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vil komme til at udgøre baseline.
Først fra skoleåret 2015-16 bliver der stillet et digitalt redskab, et nyt Termometer, 
til rådighed til at foretage de obligatoriske trivselsmålinger som så fremover vil være 
obligatoriske oplysninger i Kvalitetsrapporten.
 
Undervisningsministeren kan desuden vælge, at andre emner er en del af 
rapporten i en afgrænset periode.

Ministeren har besluttet, at rapporten for skoleåret 2013-14 skal indeholde 
oplysninger om:
 
1.   Kompetencedækning:

I § 40, stk. 7 i Folkeskoleloven er der stillet krav om, at kommunalbestyrelsen 
skal sikre, at lærerne har undervisningskompetence i de fag de underviser i. 
Nærmere bestemt skal 95 % af alt undervisning senest i skoleåret 2020-21 
varetages af lærere med undervisningskompetencer i faget.
Med undervisningskompetencer mener man, at læreren enten skal have 
linjefag eller tilsvarende faglige kompetencer.
 

2.    Inklusion:
Rapporten skal vise hvor stor en andel af kommunens folkeskoleelever, der 
undervises i den almene undervisning.

 
Byrådet skal foretage en vurdering af, om de finder det faglige niveau 
tilfredsstillende i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.
Finder byrådet ikke niveauet tilfredsstillende i skolevæsenet eller på enkelte skoler, 
skal de som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan, der kan 
indeholde initiativer, der skal medvirke til at forbedre niveauet i skolevæsenet.
 
Alle skoler i kommunen har udarbejdet en handleplan på, hvordan de vil arbejde 
med ”Målstyret undervisning og aktionslæring”. Enkelte skoler har også udarbejdet 
handleplaner på andre områder bl.a. med henblik på at styrke fagligheden indenfor 
navngivne fagområder. Alle handleplanerne er vedlagt som bilag til 
Kvalitetsrapporten.
 
Inden Kvalitetsrapporten drøftes på et byrådsmøde skal der indhentes udtalelse fra 
skolebestyrelserne.
 
Skolebestyrelsernes udtalelser er i deres fulde ordlyd indsat som et afsnit i 
Kvalitetsrapporten.
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget:

1.     Drøfter ”Kvalitetsrapporten 2013-14”
2.     Drøfter de indkomne høringssvar
3.     Beslutter om de opnåede resultater i det samlede skolevæsen eller på 

enkelt skoler giver
  anledning til, at der udarbejdes handleplaner

4.     Anbefaler ”Kvalitetsrapporten 2013-14” overfor byrådet

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
 
1. Drøftet
 
2. Drøftet
 
3. Udvalget ønsker ikke at udarbejde yderligere handleplaner på nærværende 
tidspunkt. Udvalget vil dog følge resultaterne tæt i de kommende år. og udvalget vil 
løbende have fokus på hvordan man kan understøtte en forbedring af resultaterne. 
 
 
4. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Kvalitetsrapporten 2013-14 overfor 
byrådet.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

Bilag
Samling af skolernes indsatsområder (dok.nr.28337/15)
Samling af høringssvarene fra skolebestyrelserne (dok.nr.28336/15)
Kvalitetsrapport 2013-14 (dok.nr.4793/15)
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14. Eventuelt salg af ejendommen Hirtshalsvej 524, Ålbæk

Sagsfremstilling
Den tidligere institution Gården på Hirtshalsvej 524, Ålbæk er flyttet. På den 
baggrund har ejendommen været udbudt til salg med frist for afgivelse af bud til 1. 
december 2014. Ejendommen var udbudt til en vejledende pris på 1.600.000 kr.
 
Ved budfristens udløb var der kun modtaget 1 bud 853.000 kr. Dette bud vurderes 
som ikke retvisende for markedsprisen, hvorfor buddet blev forkastet. Den. 2. 
december 2014 modtog Ejendomscenteret et forhøjet bud på 1.200.000 kr. Det var 
dog fortsat Ejendomscenterets vurdering at det forhøjede bud endnu ikke var en 
acceptabel salgspris. Efterfølgende blev mægleren og budgiveren informeret om at 
ejendommen herefter er et af vores løbende salgsemner til den oprindelige 
vejledende salgspris.
 
Den 16. februar 2015 modtog vi et bud på 1.400.000 kr. fra samme budgiver. Efter 
en drøftelse med mægleren blev der herfra oplyst at det må antages, at være det 
højst opnålige salgspris. 

Økonomiske konsekvenser
Salgsindtægt                                                    1.400.000 kr.
Mægler, annoncering m.v.                                     80.000 kr.
Tomgangsudgifter                                                  70.000 kr.
Nettoindtægt                                                     1.250.000 kr.

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

1. Ejendommen sælges til den udbudte pris på 1.400.000 kr.
2. Nettoindtægten på 1.250.000 kr. tillægges de budgetterede anlægsmidler 

salg af ejendomme.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015
Godkendt.
 
Ejendommen sælges til Kurt Gade Sørensen, Vandværksvej 6, Sporup.
 
Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. 
Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, 
Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5533
 Forvaltning: EJDC
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 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Hirtshalsvej 524. Oversigt over indkomne bud (dok.nr.49462/15)
Hirtshalsvej 524, Kortbilag (dok.nr.44968/15)
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15. Aftale om ommærkning af ældreboliger  Lukket sag

 Sagsnr: 13/2453
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Lars Møller

  

    

Jens Ole Jensen

  

    

Mette Hardam

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Poul Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Karl Falden

  

    

John Karlsson

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Birgit S. Hansen

  

    

Anders Broholm

  

    

Helle Madsen

  

    

Pia Karlsen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Søren Visti Jensen

  

    

Brian Kjær

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Anders Brandt Sørensen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Per Nilsson

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Lisbeth Erlandsen

  

    

Flemming Rasmussen

  

    

Jens Porsborg

  

    

Steen Jensen

  

    

Jens Hedegaard Kristensen

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  



Bilag: 1.1. Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved
Nordsøvej_01.02.2015.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 25. marts 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 20243/15



Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 

Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej

Forslag til kommuneplantillæg 09.81 

Januar  2015

Østbanke

Kattegatvej

Lillebæltsvej

Øresundsvej

Frederikshavnvej

Nordsøvej

Fænø
væ

nget

Fl
ad

en
gr

un
d

Fi
sk

er
ba

nk
e



2

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, 

Frederikshavn Kommune 

Januar 2015



Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Indholdsfortegnelse

3

Indhold
Forord                                                                                          5

Hvad er en lokalplan?                                                                   7

Lokalplaners indhold                                                                        7
Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte                                  7
Lovgrundlag                                                                                     7
Lokalplanpligt                                                                                   7
Borgerdeltagelse                                                                              7
Kommuneplanen                                                                                     7
Plansystemdk.dk                                                                                       7
Hvordan er en lokalplan opbygget?                                                  8

Lokalplanredegørelse                                                                    9

Lokalplanens baggrund        9
Eksisterende forhold                                                                       9
Lokalplanforslagets formål og indhold                                             11
Lokalplanforslagets sammenhæng med anden planlægning                  12
Tilladelse fra andre myndigheder                 17
Forslagets midlertidige retsvirkninger     17 
                                                 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.81                                      19

Lokalplanbestemmelser                                                                                           21

Formål                                                                21
Område og zonestatus                                        21
Arealanvendelse       21
Udstykning                                                                                 22
Nedrivning af eksisterende bebyggelsens og placering 
og omfang  af ny bebyggelse                                                  22
Bebyggelsens udseende                                 22
Ubebyggede arealer                                                                        23
Veje, stier og parkering                                                        23
Tekniske anlæg                                                                               24
Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug                            25
Lokalplan og byplanvedtægt                                                          25
Servitutter                                                                                      25
Tilladelse fra andre myndigheder                                                   26
Lokalplanens retsvirkninger                                                            26

Vedtagelsespåtegning                                                                27

Kortbilag A  Matrikelkort                                                                               29
Kortbilag B Områdets anvendelse                                                                                31

Miljøscreening                                                                     33



4



5

Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe mulighed for anvendelse af 
Hedeboskolen og område omkring skolen til andre formål end skoleformål 
- f.eks. ferie- og fritidsformål eller boligformål. 

Hedeboskolens bygninger kan enten nedrives og der kan opføres et helt 
nyt byggeri eller dele af bygninger kan nedrives og de tilbageværende kan 
ombygges/nyindrettes og suppleres med nyt byggeri.

Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- el-
ler anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der 
dels fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af 
området dels fastlægger udformningen at det byggeri rammelokalplanen 
skabes mulighed for. 

Lokalplanen følges af et tillæg 09.81 til kommuneplanen, der udvider om-
rådets nuværende anvendelse til også at omfatte ferie- og fritidsformål 
og boligformål. 

Byrådet har fremlagt planforslagene til offentlig debat i perioden fra ons-
dag den XX.XX. 2015 til onsdag den XX.XX. 2015. 
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

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

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

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Som i mange andre dele af landet, falder antallet af skolesøgende børn i 
Frederikshavn Kommune. Byrådet udviser rettidig omhu og har besluttet 
en ændring af skolestrukturen - også i Skagen. På den baggrund er He-
deboskolen blevet frigjort og kan anvendes til nye formål, der kan styrke 
kommunens nordligste del.
Der er gjort flere sonderinger om mulig ny anvendelse. Det vurderes, at en 
anvendelse af området og evt. de eksisterende bygninger til ferie- og fri-
tidsformål eller boligformål er bedst. Det er dog også en mulighed at op-
retholde den nuværende anvendelse til offentlige formål.

Eksisterende forhold
Området, et godt 80.000 m2 stort område, beliggende i den syd-vestlige 
udkant af Skagen – midt imellem Gl.Skagen og Skagen Havn. Det afgræn-
ses imod nord-øst, øst og syd af henholdsvis Nordsøvej, Kattegatvej og 
Frederikshavnvej - hovedlandevej 438 - der forbinder Skagen med resten 
af Danmark. 
Området ligger i gangafstand fra daglig- og udvalgsvarebutikkerne på 
Kattegatvej. 
Arealerne vest, nord og øst for området er bebygget overvejende med bo-
ligbebyggelse –åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Arealet syd for Frederiks-
havnvej henligger som et naturskønt hedeareal.

Vejforsyning
Området ligger i umiddelbar tilknytning til hovedlandevej 438 hvorfra der 
via Kattegatvej og Nordsøvej er vejadgang til området. Nordsøvej er ud-
styret med cykelsti i begge vejsider. 
Der er ikke vejadgang til området fra Kattegatvej eller Frederikshavnvej, 
men det er muligt til fods at komme fra området til Frederikshavnvej. 
Fra rundkørslen på Frederikshavnvej er der via Kattegatvej forbindelse til 
Buttervej/Bøjlevej der fungerer som omfartsvej.

Lokalplanområdets beliggenhed 
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Bebyggelse/bygninger
Hedeboskolen, der er opført indenfor området i begyndelsen af 80´erne, 
er et tidstypisk skolebyggeri - grundmuret i gule teglsten. Tage er udført 
med ensidig taghældning og dækket med røde teglsten. Skolen blev ned-

lagt som skole i 2012 og fremstår overvejende i god stand.

Beplantning
Indenfor området findes en karaktergivende beplantning både langs om-
rådets afgrænsning mod det åben-lave boligområde Østbanke, langs Fre-
derikshavnvej, Kattegatvej og den sydlige del af Nordsøvej. Beplantningen 
har her karakter af et hegn. Kører man længere mod nord-vest ad  Nord-

Nordsøvej - set fra syd - hvorfra der er vejadgang til området. Hvor hovedstisy-

stemet krydser vejen er krydsningen sikret med fodgængerfelt og lysregulering.

Her ses den højeste af Hedeboskolens eksisterende bygning på ca. 14 m. Lokal-

planen skaber mulighed for, at skolens bygninger kan nedrives helt og der kan 

opføres et nyt byggeri. Planen skaber også mulighed for, at ombygge og sup-

plere eksisterende eksisterende byggeri med nybyggeri. 
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søvej findes der indenfor området en tættere og mere ”skovagtig” be-
plantning hvor der findes et mindre vandhul. Nordsøvej har på begge vej-
sider en indbydende grøn karakter ved lokalplanområdet.  

Terræn
Terrænet indenfor lokalplanområdet er overvejende fladt beliggende mel-
lem kote 3 og kote 4. Mod hovedlandevej 438, Frederikshavnvej, Katte-
gatvej og del af Nordsøvej er der etableret støjvolde hvis top ligger i kote 
6,25 - 7.

Stiforbindelse
En del af Skagens overordnede cykel- og gangstiforbindelse forløber øst-
vest gennem området. Stiforbindelsens krydsning af Nordsøvej er sikret  
med både fodgængerfelt og lysregulering.

 

Lokalplanens formål og indhold
Det er lokalplanens overordnede formål at skabe mulighed for anvendelse 
af Hedeboskolen og de arealer der knytter sig til skolen til nye formål, der 
kan styrke Skagen.
Lokalplanen skaber mulighed for at eksisterende bygninger kan nedrives 
helt eller delvist. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til ferie- 
og fritidsformål eller boligformål.
Lokalplanen er en rammelokalplan, der fastlægger de overordnede ram-

mer for anvendelse og indretning af området. Planen skaber ikke umid-
delbart en byggemulighed, men skal følges op af en eller flere lokalplaner 
der mere detalijeret fastlægger den fremtidige anvendelse og indretning 
af området.

 

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Masterplan Skagen
For at sikre bred enighed om forudsætningerne for udviklingen af Skagen 
blev der i 2011 afholdt dialog- og borgermøder, der har resulteret i Ma-
sterplan Skagen. Det fremgår bl.a. af planen, at for at tiltrække investe-
ringer, der kan bidrage til Skagens udvikkling og fremtidige indtægter skal 
der være fokus på:

• Aktivt at opsøge, invitere og byde velkommen til investorer, der bi-
bringer byen yderligere kvaliteter, udvikling og arbejdspladser

• Zoneopdeling af områderne til erhvervsformål samt tydeliggøre og 

Der er via den overordnede gang- og cykelstiforbindelse i Skagen adgang til 

området fra Nordsøvej
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markedsføre investeringsmuligheder bl.a. via udformning af prospek-
ter

• Skabe rammer for, at forskellige anvendelser kan foregå og understøt-
te hinanden inden for samme område

• Anvende tomme offentlige bygninger og arealer, så det understøtter 
helårsbeboelse og skabelse af arbejdspladser 

Uagtet at området i Materplan Skagen er udpeget som område til helårs-
boliger er lokalplanen er en opfølgning på Masterplanen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 
SKA.O.06.03, der fastsætter lokalplanrammerne for området. Den over-
ordnede anvendelse af rammeområdet er Offentligt formål. 
Idet der er ønske om at nyttiggøre området og evt. de eksisterende byg-
ninger til ferie- og fritidsformål og/eller boligformål er der behov for en 
formel ændring af kommuneplanens rammebestemmelser for området. 
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 09.81 som sikrer, at 
der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kom-
muneplanen.

Kommuneplantillæg nr. 09.81 omfatter rammeområde SKA.O.06.03. Kom-
muneplantillæg nr. 09.81 offentliggøres samtidig med lokalplanen, og føl-
ger desuden den offentlige fremlæggelse af forslaget.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-
kende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Fre-
derikshavn  Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således 
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-
get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 
økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lav-
energibebyggelse og tilstræbelse til anvendelse af bæredygtige byggema-
terialer.

Lokalplanens forhold til den eksisterende lokalplan nr. 129 - B.58
Lokalplan SKA.F.06.02.01 erstatter lokalplan nr. 129 - B.58 inden for lokal-
planområdet. Den øvrige del af Bankekvarteret der er omfattet aflokal-
plan nr. 129 - B.58, vil fortsat være reguleret af bestemmelserne i denne 
lokalplan.
I lokalplan nr. 129 - B.58 er der bl.a. lagt vægt på
• at Nordsøvej forbliver facadeløs - af hensyn til trafiksikkerheden skal 

antallet af overkørsler fra lokalplanområdet til Nordsøvej begrænses
• at friholde en stor del af lokalplanområdet for bebyggelse
• at bygninger indenfor lokalplanområdet ikke gives en større højde 

end den eksisterende
• at der ikke opsættes udvendige antenner
• at der etableres/opretholdes en øst-vestgående cykel- og gangsti der 

forbinder Fænøvej med Østbanke

Byrådet søger med den nye lokalplan, at videreføre relavante hensyn. 

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet anbefaler i alle lokalplaner i kystnære områder, at der for 
ny bebyggelse fastsættes en sokkelkote på mindst + 1,50 m DNN, da dette 
er en af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader i henhold 
til „Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod“.
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Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i den laveste del af området ligger i 
kote 3 m og dermed noget højere end den anbefalede mindste sokkelkote.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det-
te begrundes med, at resultatet af screeningen ikke giver anledning til 
at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 
Screeningen er indsat som bilag bagest i lokalplanen og offentliggøres 
sammen med lokalplanforslaget.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for Planlovens 3 km kystnærhedszone, og 
der skal derfor redegøres for bebyggelsens visuelle påvirkning af kyst-
landskabet. I henhold til Planloven skal større bygningshøjde end 8,5 m 
begrundes. 
Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 8,5 m for en over-
vejende del af området. Enkelte bygninger kan dog opføres i indtil 14 m, 
svarende til den højeste af de eksisterende bygninger (gymnastiksalen) 
indenfor området. Ønskes området f.eks. anvendt til fritidsformål er det 
nødvendigt at skabe mulighed for bygninger højere ned 8,5 m. 
Det vurderes, at med denne bygningshøjde vil bebyggelsen ”falde i” med 
den omkringliggende by og landskabet. Det er derfor Frederikshavn Kom-
munes vurdering, at den bebyggelse lokalplanen skaber mulighed for ikke 
væsenligt vil påvirke den kystnære del af bylandskabet eller den bynære 
del af kystlandskabet. 

Lokalplanområdet ligger i eksisterende byområde , men inden for Planlovens 3 

km kystnærhedszone, hvor der skal redegøres for bebyggelsens visuelle påvirk-

ning af kystlandskabet. 

Her ses en del af kystlandskabet syd for Skagen samt Aalbækbugten.

Fredninger
Der er ingen fredninger der har arealmæssig berøring med lokalplanom-
rådet.

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

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed 
udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.

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

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

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

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

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. 
I henhold til spildevandplanen er området spildevandskloakeret, hermed 
menes, at spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, mens regn-
vand nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes dræn-
vand til det offentlige kloaksystem.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der indenfor lokal-
planområdet findes offentlige kloaksystemer beliggende på private area-
ler. Det drejer sig om 2 pumpestationer til henholdsvis regnvand og spil-
devand. Stationerne er placeret i områdets nordvestlige hjørne - nærmest 
Nordsøvej. Anlægget er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal 
respekteres. 
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-
tægt.

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

Støjforhold
Lokalplanområdet påvirkes af støj fra trafikken på hovedlandevej 438,
Frederikshavnvej og i mindre omfang af tog på jernbaneforbindelsen Fre-
derikshavn - Skagen. Et af formålene med lokalplanen er at medvirke til
at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem trafikken på livsnerver-
ne til Skagen og det ferie- og fritidsområde som lokalplanen skaber mu-
lighed for. På grund af lokalplanområdets støjbelastning fra trafikken på
henholdsvis landevej og jernbane, er det en forudsætning for lokalplan-
områdets anvendelse til ferie- og fritidsområde, at nye bygningsfacader
udformes således at støjniveauet indendørs ikke overstiger Lden 33 dB.
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Det er bygherren der er ansvarlig for at byggeriet projekteres og dispone-
res således, at støjgrænserne overholdes.

Den vejledende grænseværdi for virksomhedsstøj i området er 55/45/40 
dB(A).

Jordforurening
Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af eksiste-
rende bygninger eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet straks 
standses, og byrådet skal underrettes. Der skal foretages en vurdering af 
forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse, og det vurderes 
om en umiddelbar indsats overfor forureningen er påkrævet.
Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Veje
Lokalplanområdet grænser op til Statsvejen hovedlandevej 438, Frede-
rikshavnvej og kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej. I trafikplanen 
for Frederikshavn Kommune er Kattegatvej udpeget som Trafikvej og skal 
således både bruges af tunge og gennemgående køretøjer. Nordsøvej er 
udpeget som Lokalvej og skal alene benyttes at trafikanter med ærrinde 
i lokalområdet og kun i begrænset omfang af gennemkørende trafikan-
ter - f.eks. til boligerne på Skagen Nordstrand.  Af hensyn til trafiksikker-
heden må der ikke etableres vejadgang til lokalplanområdet fra hverken 
Frederikshavnvej eller Kattegatvej, men alene fra Nordsøvej og den eksi-

sterende rundkørsel på Frederikshavnvej.

Tilgængelighed
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller ad-
gangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 
30 m. For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. 
Den første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige 
handicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan 
der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Fre-
derikshavn Kommunes Handicapråd.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-
varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitut-
ter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitut-
terne skal aflyses.

Ud over den gældende lokalplan nr. 129 - B.58 har følgende servitutter  
betydning for lokalplanen:
• Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst 13. 12. 

1966
• Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal -  tinglyst 26. febru-

ar 1971
• Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 16. oktober 1971
• Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal -  tinglyst 2. februar 

1972
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• Servitut om adgangsbegrænsning, tilglyst 19. november 1981
• Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 6. oktober 1988
• Servitut om opsætning af sireneanlæg, tinglyst 12. januar 1994
• Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 22. oktober 1998
• Servitut om naturgasledning, tinglyst 5. april 2000
• Servitut om pumpestation, bassiner og overløb, tinglyst 28. august 

2012

I efterfølgende mere deteljeret lokalplan(er) skal der tages stilling til i 
hvilket omfang det er nødvendigt om ophævelse af servitutterne med 
henblik på en realisering af lokalplanen(erne). 

Aflysning af planer og gældende lokalplaner
Lokalplanen erstatter den del af eksisterende lokalplan nr. 129 - B.58 - 
for et bområde til boligformål mv. ved Højensvej og Nordsøvej, vedtaget 
af Skagen byråd den 13. juni 1994 - som er omfattet af nærværende lo-
kalplan.

Tilladelser fra andre myndigheder
Gennemførelse af lokalplanen forudsætter tilladelser fra Vejdirektoratet 
for så vidt angår vejadgang fra eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 
438, Frederikshavnvej.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra xx.xx.2015 og indtil den en-
deligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil xx.xx.2015.

Lokalplanområdet afgrænses af Trafikveje mod syd( Frederikshavnvej og 
Kattegatvej. Mod nord-øst afgrænses området af en Lokalvej (Nordsøvej). 
Stien formidler sikker forbindelse mellem boligområderne øst og vest for 
lokalplanområdet.
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Lokalplanrammer for FRE.BF.06.02
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Ferie- og fritidsområde, rekreativt område, boligområde eller offentligt område.

Anvendelse    Skole, boliger, hotel, motel, pensionat, ferielejligheder med tilhørende fællesfa-
ciliteter så som svømmehal, badeland, restaurant, cafeteria og lignende.  
   

Nuværende zoneforhold  Byzone

Fremtidig zoneforhold  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 %

Etageantal og bygningshøjde Maksimalt 2 etager og 8,5 m. Enkelte bygninger kan opføres i indtil 14 m, 
    svarende til den højeste af eksisterende bygninger i området. 
 
Bevaringsværdige bygninger   F.eks. For bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke 

nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort og 
relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærknin-
ger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 
vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene byrådet, der beslutter, om en 
bygning må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevarings-
værdi kan ses i det centrale register: www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse 
skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.     

 
               
Grundstørrelse    Ingen bestemmelser om grundstørrelse. 
    

Kommuneplantillæg nr. 09.81
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Opholdsarealer               Mindst 10% af hvert nyt boligområde skal anvendes til fælles opholdsareal for   
    områdets beboere.

Parkering                        Iforbindelse med bebyggelse skal der reserveres p-pladser iom. Parkerings-
    normen:
    Boliger herunder ferieboliger: 2 p-pladser pr. bolig 
    Hotel, motel mv. 1 p-plads pr. enhed/værelse - herudover 1 p-plads pr. 
    påbegyndt 25 m2 publikumslokale (restaurant, cafeteria mv.)
    Idrætshal: 1 p-plads pr. 10 personer hallen kan rumme

Andre forhold                        F.eks. Støj. Ved ombygninger og nybyggeri skal der tages højde for trafikstøj fra 
Frederikshavnvej og støj fra jernbanelinien Frederikshavn - Skagen samt støj fra 
erhvervsområdet ved Kattegatvej.

    Den overordnede cykel- og gangstiforbindelse gennem området skal opret-  

    holdes og områdets grønne karakter skal bevares.

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr.937 af 26. september 2009 - med senere 
ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 
nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre:

1.1 mulighed for at nedrive eksisterende bygninger indenfor 
 området og i stedet opføre nyt byggeri alternativt at nedrive dele  
 af det eksisterende byggeri og ombygge/nyindrette det tilbage-  
 værende byggeri eller alternativt at nedrive dele af det eksiste  
 rende byggeri og ombygge/nyindrette det tilbageværende 
 byggeri og supplere med nybyggeri

1.2 at området kan anvendes til ferie- og/eller fritidsformål
 
1.3 en harmonisk overgang fra lokalplanområdet til de omkring-
 liggende områder herunder at sikre en landskabelig bearbejdning
  af de ubebyggede arealer
 
1.4 vejadgangen til området etableres fra Nordsøvej og at adgangen  
 etableres så trafiksikkert som muligt

1.5 opretholdelse af eksisterende overordnet cykel- og gangstifor-  
 bindelse gennem lokalplanområdet

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

1.7 at fremtidige boliger og tilhørende opholdsarealer ikke belastes 
 af støj fra trafikken på hovedlandevej 438 eller jernbanefor-
 bindelsen Frederikshavn - Skagen

1.8 trafiksikkerheden på statsvej hovedlandevej 438, Frederikshavn-
 vej og kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

 

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter  
 matr.nr. 188 e, Skagen Markjorder samt de parceller der 
 efter den 15. november 2014 udstykkers herfra

2.2  Zoneforhold
 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone

3. Arealanvendelse

3.1  Anvendelse
 Lokalplanområdet må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsfor- 
 mål f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesan 
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 læg f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade-  
 eller legeland, cafeteria, restaurant - boligformål eller skolefor  
 mål 

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

4. Udstykning

4.1 Udstykning
 Området kan udstykkes i det omfang der er behov

4.2 Udstykning
 Ombygges og nyindrettes eksisterende bygninger f.eks. til ferie- 
 lejligheder kan de enkelte lejligheder udstykkes

5. Nedrivning af eksisterende bebyggelse placering og 
omfang af ny bebyggelse

5.1 Nedrivning
 Eksisterende bebyggelse indenfor området kan helt eller delvist  
 nedrives 

5.2 Ny lokalplan
 Inden eksisterende bebyggelse nedrives helt eller delvist og der  
 opføres ny bebyggelse skal der udarbejdes lokalplan hvoraf det   
 fremgår i hvilket omfang der nedrives bebyggelse og i hvilket 
 omfang der opføres ny bebyggelse

5.3 Bebyggelsesprocenten 
 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom på ikke overstige  
 40

5.4 Etager
 Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager med kælder - med en  
 maksimal højde på 1,25m over terræn

5.5 Bygningshøjde
 Bygninger må maksimalt gives en højde på 8,5 m målt fra et 
 fastlagt niveauplan. Enkelte bygninger kan gives en højde på op  
 til 14m målt fra et fastlagt niveauplan.   

 

6. Bebyggelsens udseende

6. 1 Generelt
 Områdets fremtidige udtryk fastlægges i lokalplan nævnt
 under 5.2 for så vidt angår facadeudtryk og farver, tagform,   
 -hældning og -materiale

6.2 Generelt 
 Af lokalplan nævnt under 5.2  skal fremgå, at boliger og 
 lignende bygninger benyttet til overnatning og deres 
 installationer skal udformes, så de, som opholder sig i 
 bygningerne, ikke generes af lyd fra: rum i tilgrænsende boliger, 
 bygningens installationer, nærliggende veje og jernbane
 eller erhvervsvirksomheder. 
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6.3 Skiltning
 Af lokalplan nævnt under 5.2 skal der træffes bestemmelse der   
 sikrer en ensartet skiltning. Det skal fremgå, at det ikke er tilladt,  
 at opsætte skilte der er adresseret til bilisterne på statsvej 438   

 Frederikshavnvej eller kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

7. Ubebyggede arealer

7.1 Beplantnings- og belægningsplan
 Områdets fremtidige udtryk herunder indretning, tilplantning og 
 befæstelse af ubebyggede arealer fastlægges i lokalplan nævnt   
 under 5.2. 
 Lokalplanen skal sikre at belægninger, opsætning af byudstyr 
 og tilplantningen med træer, buske mv. sker efter en samlet 
 plan og at der plantes egnstypiske arter

7.2 Bevaring af beplantning 
 Eksisterende beplantning indenfor området der er markeret med  
 særlig signatur på kortbilag B skal i videst mulig omfang bevares  
 og vedligeholdes/plejes så den fremstår som et tæt, 
 afskærmende hegn.
  Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almin-

delige vedligeholdelse.

7.3 Terrænreguleringer 
 Af lokalplan nævnt under lokalplan nævnt under 5.2. skal 
 fremgå, at terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at  
 mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger 
 eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 50 cm)  
 skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger 
 kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune

7.4 Renovation
 Af lokalplan nævnt under lokalplan nævnt under 5.2. skal 
 fremgå, at ved projektering skal der reserveres de nødvendige   
 arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i 
 overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes regulativ

7.5 Opholdsarealer
 Af lokalplan nævnt under 5.2 skal fremgå, at udendørs opholds- 
 arealer skal placeres og indrettes således, at de påvirkes 
 mindst muligt at støj fra trafik på hovedklandevej og jernbane 
 samt aktiviteter i erhvervsområdet på Kattegatvej. 

8. Veje, stier og parkering 

8.1  Veje
 Vejadgang til området skal etableres fra kommunevej Nordsøvej  
 eller  eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 438, Frederiks-  
 havnvej
   
8.2 Veje
 Vejadgangenes placering skal fremgå af lokalplan(er) nævnt 
 under 5.2 og vejprojekter skal godkendes af Vejmyndighederne.  
 Vejadgang fra eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 438, 
 Frederikshavnvej kan kun ske efter forudgående tilladelse fra 
 Vejdirektoratet. 
 Der skal sikres ordentlige oversigtsforhold fra adgangsvejene til  
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 Nordsøvej i henhold til vejreglerne. 

8.3 Veje
 Der kan ikke etableres vejadgang til området fra kommunevej   
 Nordsøvej i punkt A jfr. kortbilag B eller overfor Fladengrund og  
 Lillebæltsvej - således, at der opstår fire-benede kryds
 
8.4 Veje
 Der kan ikke etableres vejadgang til området fra kommunevej   
 Kattegatvej eller statsvej hovedlandevej 438, Frederikshavvej - 
 se dog bestemmelse 8.1.

8.5  Stier
 Eksisterende hovedsti(er) gennem området - benævnt A - B, B - D, 
 B - C og F - G på kort bilag B - skal i princippet opretholdes. Med  
 ”i princippet” menes, at stiens forløb gennem lokalplanområdet  
 kan ændres,men stiens udgangspunkt ved den trafiksikrede 
 overgang over Nordsøvej - punkt A - og forbindelsen til 
 Østbankkvarteret skal opretholdes.  Flyttes stien skal der 
 udlægges areal til en 4,0 m bred sti med en stibelægning på   
 mindst 3 m og rabat i hver side og eksisterende stis udstyr i form  
 af belysning og afvanding skal genetableres. Stiens forløb skal 
 fastlægges i lokalplan(er) nævnt under 5.2

8.6 Eksisterende sti C - E nedlægges som offentlig sti

8.7 Stierne A - B og B - C opretholdes som offentlige stier    
  
8.8 Parkering
 Der skal etableres parkering i det omfang der fremgår af 
 Frederikshavn Kommunes Parkeringsnorm. Omfang og placering 
 af  parkeringspladser skal fremgå af lokalplan(er) nævnt under 5.2

8.9 Tilgængelighed 
 Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal 
 udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed  
 for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gæl - 

 dende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger og kabler
 Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler

9.2 Antenner
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at der ikke må 
 opsættes udvendige antenner

9.3  Tekniske anlæg til områdets forsyning
  Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at skabe fra forsy-

ningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer 
mv.) skal integreres i bebyggelsen 

 
9.4 Kloakering
 Af lokalplanen(er) nævnt under 5.2 skal fremgå, at området  
 skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn   
 Spildevand A/S´s  anvisninger      
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9.5 Fjernvarme
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at ny bebyggelse 
 skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre 
 bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. 
 Det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør 
 hvilke krav der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres 
 som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Kloakering
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at ny bebyggelse 
 ikke må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det 
 offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes 
 anvisninger

10.2  Ubebyggede arealer
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at før ny bebyggelse  
 kan tages i brug, skal det nødvendige antal parkeringspladser 
 der fremgår af Frederikshavn Kommunes Parkeringsnorm være   
 etableret

10.3 Fjernvarme
 Med mindre ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse 
 skal det af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at før ny 
 bebyggelse kan tages i brug, skal det være tilsluttet kollektiv 
 varmeforsyning 

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Lokalplan
 Området er omfattet af Lokalplan nr. 129 - B.58 for et område til  
 boligformål mv. ved Højensvej og Nordsøvej (Bankkvarteret) 
 - vetaget af Skagen byråd den 13. juni 1994, tinglyst den 
 28. oktober 1994. Ved den endeligevedtagelse og offentligt 
 bekendtgørelse af lokalplan SKA.BF.06.02.01 ophæves den del af 
 lokalplan nr. 129 - B.58 for det område, der er omfattet af 
 lokalplan SKA.BF.06.02.01

12. Servitutter

12.1 Servitutter
 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af 
 lokalplan nævnt under 5.2 skal det vurderes i hvilket omfang det  
 er nødvendigt at aflyse følgende servitutter indenfor lokal-
 planens område: 

 Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst 
 13. 12. 1966
 Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal, tinglyst 26. 
 februar 1971
 Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 16. oktober 1971
 Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal, tinglyst 2. 
 februar 1972
 Servitut om adgangsbegrænsning, tilglyst 19. november 1981
 Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 6. oktober 1988
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 Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 22. oktober 1998
 Servitut om pumpestation, bassiner og overløb, tinglyst 28. 
 august 2012

13. Tilladelser fra andre myndigheder

13.1  Lokalplanen forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet for så vidt  
 angår den mulighed lokalplanens bestemmelse 8.1 skaber for   
 etablering af vejadgang til området fra eksisterende rundkørsel  
 på hovedlandevej 438, Frederikshavnvej

14. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

14.3   I lokalplanens §§ 9.6 og 10.3 stilles krav om tilslutning til kollektiv 
varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. 
For bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet 
efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og 
efter §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den XX.CC. 2015 i henhold til 
planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den XX.XX.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til 
planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2015 
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MATRIKELKORT 

Lokalplan SKA.BF. 06.02.01
Bolig-, ferie- og fritidsområde 

ved Nordsøvej i Skagen
Målforhold ca 1:3000

Kortbilag A

Ejerlaug: Del af Skagen Markjorde, Skagen 
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. SKA.BF.06.02.01 Bolig-, ferie og fritidsområde ved Nordsøvej og 
Kommuneplantillæg nr. 09.81 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene modtaget den 9. januar 2015. 

 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: SILI 
PLAN: LEMR 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

Lokalplanen er en rammelokalplan, der fastlægger de over-
ordnede rammer for anvendelse af området. Rammelokal-
planen skaber ikke umiddelbart en byggemulighed. Planen 
vurderes derfor ikke at være omfattet af lovens bilag 3 
og/eller 4. 

Der skal foretages en ny miljøscreening af en efterfølgende 
mere detaljeret lokalplan for området. 

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

(NATUR) 

Nej 

Planområdet ligger ikke indenfor eller i nærheden af et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde. 

 

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. 
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. 
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 

− Antallet af hjemmehørende dyr eller 
planter 

0 NATUR Planen får ikke betydning for antallet af hjem-
mehørende dyr eller planter 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr 

0 NATUR Der er ikke registreret sjældne eller udryddel-
sestruede planter eller dyr indenfor området 

− Findes der arter fra rødlisten over 
truede dyr 

0 NATUR Der findes ingen arter fra rødlisten indenfor 
området 

− De biologiske forbindelser 0 NATUR Der går ingen biologisk forbindelse gennem 
området 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Struktur eller funktion af naturlige 
økosystemer 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Sårbar natur- eller halvkulturområ-
der (fx moser, heder, overdrev, 
strandenge, rørsumpe, vandløb, 
søer, ferske enge og kyster). 

0 NATUR Der findes ingen beskyttet natur indenfor om-
rådet 

− Arters formering eller naturlige be-
vægelses- eller trækmønstre 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

− Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-
hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko 
forbundet med den planlagte arealanvendel-
se, hverken internt i området eller i forhold til 
de omkringliggende arealer. 

− Trafik 0 VEJ Ingen væsentlige trafikale konsekvenser. 
Men der vil sandsynligvis være ekstra trafik i 
sommersæsonen set i forhold til tidligere 
anvendelse som skole. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ingen påvirkning 

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur 

0/+1 PLAN Med lokalplanen for området bliver det muligt 
at anvende området til ferie- og fritidsformål, 
rekreativt område, boligområde eller offentligt 
område. Den tidligere anvendelse var ude-
lukkende offentligt formål. 
De eksisterende skolebygninger kan anven-
des eller rives ned, eller der kan opføres ny 
bebyggelse. 
Frederikshavn Kommune vurderer, at de nye 
muligheder for anvendelsen af området vil 
styrke Skagen. 

− Risiko for brand, eksplosioner, 
uheld eller for ulykker og emissio-
ner  

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder, som er omfat-
tet af risikobekendtgørelsen inden for en 
afstand på 500 meter. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jord-
forureningsloven i området. 

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-
lighed for, udgør ikke risiko for jordforurening. 

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Der forventes ikke at være forurenet jord i om-
rådet. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

− Udledning af forurenet overflade-
vand til havet, søer og vandløb 

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

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

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

 
5. Luft 

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

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

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

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

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

 

6. Klimatiske faktorer 

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

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 
Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 

 
 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Med ny planlægning for området med flere 
anvendelsesmuligheder frem for offentlige 
formål har Frederikshavn Kommune en for-
ventning om, at området kan være med til at 
styrke den nordlige del af kommunen. 
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8. Landskab 

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

0 PLAN Planområdet ligger ifølge Kommuneplan 2009-
2020 inden for kystnærhedszonen i område B, 
planlagt kystlandskab. Se retningslinje 5.9.2. 
Område B af kystnærhedszonen omfatter plan-
lagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsan-
læg, tekniske anlæg, råstofindvinding, som-
merhusbebyggelse samt vindmølleparker. Det 
enkelte areal kan kun udnyttes i overens-
stemmelse med den planlagte anvendelse. 
Inden for kystnærhedszonen skal der ifølge 
Lov om planlægning redegøres for bebyggel-
sens visuelle påvirkning af kystlandskabet, og 
større bygningshøjder end 8,5 m skal begrun-
des. 
Lokalplanen fastsætter en maksimal bygnings-
højde på 8,5 m for en overvejende del af om-
rådet. Enkelte bygninger kan dog opføres i 
indtil 14 m svarende til den højeste af de eksi-
sterende bygninger i området (gymnastiksa-
len). Såfremt området f.eks. ønskes anvendt til 
fritidsformål, er det nødvendigt at skabe mulig-
hed for bygninger højere end 8,5 m. 
Frederikshavn Kommune vurderer, at byg-
ningshøjden på bebyggelsen i området vil væ-
re i harmoni med højden på den omkringlig-
gende by. Dermed vurderes bebyggelsen ikke 
visuelt at påvirke kystlandskabet. Anvendelsen 
af arealet vurderes ej heller at være i strid med 
beliggenheden inden for kystnærhedszonen, 
område B. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Geologiske strukturer i ådale, høj-
dedrag, kyststrukturer (klinter og 
klitter) – herunder ændring i frem-
træden af landskaber 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdier 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Fredede landskaber 0 NATUR Der er ingen fredede landskaber indenfor eller 
i nærheden af planområdet 

− Rumlig oplevelse 0 NATUR Ingen bemærkninger 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Fortidsminder 0 PLAN Ingen registreringer 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er registreret et dige omkring en stor del af 
området. Diget ligger i byzonen og vil kun væ-
re beskyttet, hvis det afgrænser byzonen fra 
landzonen. 

− Kirkeomgivelser 0 PLAN Ingen registreringer 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Planområdet ligger ifølge Kommuneplan 2009-
2020 inden for et større område syd og nord 
for Skagen til særligt værdifuldt landskab. Se 
retningslinje 5.7.2. 
De særligt værdifulde landskaber skal så vidt 
muligt friholdes for inddragelse af arealer til 
formål, der kan skæmme landskabet. Større 
byggeri samt større veje og tekniske anlæg 
skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og 
anlæg skal placeres og udformes under særlig 
hensyntagen til landskabet. 
Planområdet er allerede anvendt til Hedebo-
skolen og indgår som en del af Skagen by. 
Som følge heraf vurderes den ny planlægning 
ikke at påvirke det særligt værdifulde landskab. 
Ved detailplanlægning for området med en ny 
lokalplan for et konkret projekt skal landskabs-
påvirkningen vurderes på ny. 

 
 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive på-
virket af planforslaget. 
 
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 
 

 



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Side 3 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

1. Naturstyrelsen inkl. Vejdirektoratet og Miljø-
styrelsen 
Dok nr. 14/151684, 15/22493 
 
Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod Forslag til 
Kommuneplan 2015. Indsigelsen samler desuden 
kommentarer fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen 
til kommuneplanforslaget. 
 
Indsigelsen har karakter af et VETO. Det vil sige, at 
Frederikshavn Kommune ikke kan vedtage Kom-
muneplan 2015, før end der er indgået en aftale 
med Naturstyrelsen omkring Statens indsigelses-
punkter. 

Ad. 1 
Frederikshavn Kommune har forhandlet med Natur-
styrelsen omkring Statens indsigelsespunkter. Som 
resultat af forhandlingerne er der udarbejdet et 
aftalenotat, som beskriver hvilke forhold, der skal 
ændres i Kommuneplan 2015, hvis Staten skal fra-
falde sit VETO. 

 
 

Administrationen indstiller: 

 Se aftalenotat fra Staten 
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Side 4 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

2. Energinet.dk 
Dok. nr. 14/105880 og 14/105882 
 
Energinet.dk har ingen bemærkninger til forslag til 
Kommuneplan 2015, men anbefaler, at der ind-
sættes supplerende retningslinjetekst omkring 
afstandskrav til eltransmissionsnettet. 

Ad. 2 

 
 

Administrationen indstiller: 
Der indsættes en ny retningslinje ”22.5”, der 
benævnes ”Generelle afstandskrav til tekniske 
anlæg”. De nuværende retningslinjer 22.5 og 22.6 
bliver fremover nummeret henholdsvis 22.6 og 
22.7. 
 
Følgende tekst indsættes: 
”Retningslinje 22.5 Generelle afstandskrav til 
tekniske anlæg 
For at undgå kollision med Energinet.dk’s luftled-
ningsanlæg skal vindmøller som minimum place-
res i en afstand fra deklarationsarealet langs en 
luftledning svarende til vindmøllens totalhøjde. 
Retningslinjen skal sikre mod risiko for brud på 
eltransmissionsnettet, hvis en vindmølle skulle 
vælte eller dele heraf skulle falde af. Retningslin-
jen er gældende for luftledningsanlæg på mere 
end 100 kV. 
 
I forhold til el-kabelanlæg (jordkabler) må vind-
møllen ikke placeres nærmere end 50 m fra de-
klarationsarealet, idet et lynnedslag vil kunne 
påføre jordkabler skade. 
 
Se Energinet.dk’s hjemmeside om eksisterende og 
fremtidige elanlæg på mere end 100 kV i ”An-
lægsrapporten 2013/2014”, ”Netudviklingsplan 
2013” og ”Kabelhandlingsplan 2013”.” 
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Side 5 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

3. Erhvervsstyrelsen 
Dok. nr. 14/155233 
 
Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på afstandskrav 
til radiokæder ved opstilling af vindmøller. 

Ad. 3 
 

Administrationen indstiller: 
I forlængelse af den nye retningslinje 22.5 i rela-
tion til Energinet.dk’s kommentarer indsættes 
følgende tekst: 
”Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokæ-
des sigtelinje, forringe signalet væsentligt, og de 
bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokæ-
des sigtelinje. 
 
En liste med radiokædeoperatører, der skal tages 
i betragtning ved planlægning for vindmøller, er 
tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, 
hvor der desuden findes en vejledning i at under-
søge, om der skulle være en radiokæde i et poten-
tielt vindmølleområde.” 

4. Hjørring Kommune 
Dok nr. 14/147108 
 
Hjørring kommune gør ikke indsigelse imod kom-
muneplanen 

Ad. 4 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Side 6 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

5. Frederikshavn Spildevand A/S 
Dok.nr. 14/157967 
 
Frederikshavn Spildevand A/S har noteret sig, at 
der nu arbejdes med nogle nye retningslinjer for 
byudvikling og klimatilpasning. Frederikshavn Spil-
devand A/S bakker i høj grad op om, at byudvikling 
så vidt muligt bør undgås i de områder, hvor der er 
risiko for oversvømmelse ved kraftige regnskyl 
eller forhøjet vandstand. 
 
Frederikshavn Spildevand A/S påpeger, at der er 
særlige problemer på steder, hvor grundvandet 
samtidig står højt. Anlægs- og driftsudgifterne til 
håndtering af regn- og spildevand vil blive ufor-
holdsmæssig høje for Frederikshavn Spildevand 
A/S. 
 
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, 
at de lokale forhold i det nye perspektivområde 
FRE.B.03.13 i Strandby netop er af denne karakter. 
Der kan således forudses væsentlige udfordringer 
(og høje anlægs- og driftsudgifter) for både byg-
gemodner og Frederikshavn Spildevand A/S til 
anlæg, der sikrer en god dræning og afvanding, og 
samtidig beskytter mod oversvømmelser. Frede-
rikshavn Spildevand A/S opfordrer til, at perspek-
tivområdets optagelse i kommuneplanen genover-
vejes. 

Ad. 5 
Det omtalte perspektivområde i Strandby ligger 
indenfor en opmærksomhedszone for højvands-
hændelser, som skal anvendes i forbindelse med 
udarbejdelse af nye planer og projekter. Opmærk-
somhedszonen er dannet ud fra en generaliseret 
højdekurve på 1,75 meter over havet. Dette svarer 
til en højvandshændelse med høj vandstand, som 
statistisk set vil forekomme på et givet sted hver 50. 
år. 
 
Der er i øjeblikket en lokalplan og et kommuneplan-
tillæg under udarbejdelse for området. I lokalplanen 
påtænkes der stillet krav om, at laveste sokkelkote 
for nybyggeri fastsættes til 2,20 m DVR90, og at 
terrænkote for veje og byggegrunde til boligformål 
fastsættes til kote 2,0 m DVR90.  
 
Frederikshavn Spildevand A/S indgår i et samarbej-
de omkring afledning af spildevand, samt regn- og 
overfladevand fra perspektivområdet i Strandby. 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 

6. Aalborg Stift, Stiftsøvrigheden 
Dok.nr. 14/105138, 14/105140 
 
Aalborg Stift har ingen umiddelbare bemærkninger 
til kommuneplanforslaget, men forbeholder sig 
retten til at komme med indsigelser i den efterføl-
gende detailplanlægning, såfremt den strider mod 
kirkelige interesser. 
 
I henhold til den statslige målsætning skal kom-
muneplanen være med til at sikre, at kirkerne og 
deres omgivelser bevares som tydelige kendings-
mærker i landskabet, der respekteres i den kom-
munale planlægning. 

Ad. 6 

 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

7. Danmarks naturfredningsforening, Frederiks-
havn/Læsø afdeling (DN) 
Dok. nr. 14/150890 og 14/150891 
 
Strandpark Skagen Sønderstrand 
DN finder, at det er en stor misforståelse, at Ska-
gen Sønderstrand udlægges som strandpark. Mu-
ligheden for opsætning af diverse midlertidige 
anlæg for events og motions- og sportsaktiviteter, 
liggestole, parasoller m.m. stemmer ikke overens 
med turisternes forventninger til historiske og 
autentiske oplevelser af Skagen Sønderstrand. 

Ad. 7 
 
 
 
Strandpark ved Skagen Sønderstrand 
Strandparken i Skagen er foreslået placeret ved 
Skagen Sønderstrand på grund af den bynære belig-
genhed, dvs. en strækning på ca. 600 meter fra hav-
nen mod Grenen. 
 
Hensigten med at udlægge en strandpark ved Ska-
gen Sønderstrand er at understøtte mulighederne 
for i begrænset omfang at iværksætte forskellige 
aktiviteter på denne strand i modsætning til stran-
de, hvor man i højere grad kan forvente ro. 
 
Adskillige undersøgelser af turisternes ønsker til 
deres feriested peger på, at turisterne både efter-
spørger unikke naturoplevelser og muligheder for 
fysiske aktiviteter i naturen, men at de også ønsker 
de fornødne faciliteter i tilknytning til oplevelserne. 
Disse ønsker skal strandparken medvirke til at op-
fylde. 
 
Det er ikke hensigten, at der skal ske en ”tivolise-
ring” af stranden. Alle aktiviteter samt midlertidige 
eller permanente foranstaltninger skal være i over-
ensstemmelse med den fredningskendelse, der 
gælder for området, eller med evt. dispensationer, 
som Fredningsnævnet vil give. 
 
Ved at fastlægge det planmæssige grundlag for an-
vendelse af Skagen Sønderstrand sigtes der mod at 
opnå dispensationer, der vil være gældende for en 
kortere årrække (max. 3 år ad gangen). 
 
Med udpegning af en strandpark vil Frederikshavn 
kommune få mulighed for i højere grad at få klar-
lagt, hvilke ansøgninger om aktiviteter fra privatper-
soner, der vil kunne imødekommes af Frednings-
nævnet, og hvilke der vil få afslag. Derved kan der 
opnås en administrativ forenkling, sagsbehandlings-
tiden forkortes og serviceniveauet bliver højere i 
forhold til de ansøgninger, som administrationen i 
øjeblikket skal videresende til Fredningsnævnet. 
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Frederikshavn Kommune fører tilsyn med fred-
ningsbestemmelserne og skal derfor sikre, at formå-
let med fredningskendelsen opretholdes. 
 
Formålet med fredningen er: 

 at skabe en varig sikring af områdets kulturhi-
storiske samt landskabelige, geologiske og øvri-
ge naturhistoriske værdier 

 at sikre områdets fortsatte funktion som nærre-
kreativt område 

 at give mulighed for at der kan ske naturgenop-
retning og pleje i området, således at tabte og 
forringede naturværdier kan genskabes efter en 
samlet plan. 

 
Det betyder bl.a., at der ikke uden dispensation: 

 må opføres bygninger, skure, boder eller lig-
nende. Dog må der opføres en kioskbygning, 
hvis dennes placering og udformning kan god-
kendes af Fredningsnævnet 

 må foregå teltslagning eller campering 

 må foregå motorkørsel eller ridning 

 må henlægges affald 
 
Midlertidige boder i forbindelse med den årlige 
Sankt Hans fest er tilladt. 
 
Det er administrationens vurdering, at Skagen Søn-
derstrands funktion som nærrekreativt område kan 
sikres uden at gå på kompromis med de landskabe-
lige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske 
værdier på stedet. 
 
I praksis betyder det, at der eksempelvis vil kunne 
gives tilladelse til at afholde sportsarrangementer 
og lignende af kortere varighed, hvor beliggenheden 
på stranden er en forudsætning for at kunne afhol-
de arrangementet. 
 
Under forudsætning af at Fredningsnævnet vil di-
spensere, kan der i forbindelse med sådanne arran-
gementer forventes tilladelse til opstilling af et be-
grænset antal midlertidige boder til forplejning, 
information og materialer mv. Der kan ikke forven-
tes tilladelse til opstilling af palmer eller lignende. 
 
Eventuelle ønsker om at opføre en kiosk, udleje 
liggestole m.v. skal fortsat godkendes af Frednings-
nævnet. 
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Udpegning af Skagen Sønderstrand til strandpark i 
kommuneplanen vil således ikke medføre perma-
nente, fysiske ændringer på stranden. 

Svareden Camping 
DN finder der uacceptabelt, at der inddrages et 
naturbeskyttet §3-areal ved Svalereden Camping i 
Sæby, der desuden ligger inden for strandbeskyt-
telseslinjen. 

Svalereden Camping 
Udnyttelse af det kommuneplanlagte areal kræver, 
at kommunen vedtager en lokalplan. I den forbin-
delse vurderes det nærmere i dialog med Natursty-
relsen, om der kan dispenseres fra naturbeskyttel-
seslovens regler om beskyttet natur og strandbe-
skyttelseslinjen. 

Erhvervshavne 
DN savner en mere udfarende holdning fra Frede-
rikshavn Kommunes side i forhold til de ekspande-
rende aktiviteter i Kattegat (STS-operationer, 
bunkring, bundskrabning). Det er dokumenteret, 
at det danske miljøberedskab er utilstrækkeligt i 
forhold til de faktiske aktiviteter. 
 
Frederikshavn Kommune kan gøre meget ved at 
agere proaktivt inden for Kommunernes Internati-
onale Miljøorganisation (KIMO). Med sine værdi-
fulde strand- og havområder har kommunen for-
holdsvis meget at tabe ved maritime uheld og ka-
tastrofer, at der ikke er nogen grund til at accepte-
re laveste fællesnævner. 

Erhvervshavne 
Frederikshavn Kommune har ikke hjemmel til at 
stille vilkår til aktiviteter på havet, men søger gen-
nem medlemskab af KIMO (Kommunernes Interna-
tionale Miljøorganisation) og deltagelse i bered-
skabsøvelser at sikre den nødvendige regulering af 
aktiviteter på havet og et tilstrækkeligt miljøbered-
skab. 

Rimme-dobbe-områder 
På foranledning af bl.a. DN blev der ved kommune-
planrevisionen i 2009 indføjet en retningslinje om 
rimme-dobbe-landskaber i kommuneplanen, fordi 
Frederikshavn Kommune har en større udstrækning 
af det særegne landskab og en finere kvalitet end 
formodentligt nogen andre steder i Verden. 
 
Desværre kan DN konstatere, at retningslinjen ikke 
er til meget i det virkelige liv. Rimmer pløjes stadig 
væk ind imellem uden konsekvenser for lodsejeren. 
DN opfordrer derfor Frederikshavn Kommune til at 
sætte mere ind på at undgå sådanne situationer. 
 
Udpegningen af rimme-dobbe-områderne er me-
get grov og ikke fyldestgørende. F.eks. mangler der 
en udpegning af et område langs Gl. Kirkevej i Lod-
skovvad, hvor der er rimmer og dobber. I betragt-
ning af den indiskutabelt store geologiske værdi af 
rimme-dobbe-landskaberne ville det være oplagt 
at lave en fuldstændig kortlægning af de stadig 
synlige forekomster. 

Rimme-dobbe-områder 
Administrationen er enig i, at en fuldstændig kort-
lægning vil være ønskeligt, men det er en ressource-
tung opgave at gennemføre. 
 
Administrationen er også enig i, at området ved Gl. 
Kirkevej i Lodskovvad bør medtages i kommunepla-
nens kort over rimmer og dobber. Derudover ind-
stilles der, at det præciseres, at kortet er vejleden-
de, og at rimmer og dobber søges bevaret, der hvor 
de endnu kan ses i landskabet, uanset om de er med 
på kortet eller ej. 
 
Angående DNs opfordring til, at Frederikshavn 
Kommune hindrer fjernelse af rimmer på privat 
jord, kan dette være vanskeligt, idet kommunepla-
nens retningslinjer ikke er direkte bindende overfor 
en privat lodsejer. I den forbindelse kommer ret-
ningslinjerne kun i anvendelse, hvis en given aktivitet 
kræver tilladelse efter anden lovgivning i øvrigt, så-
som f.eks. planlovens regler om landzonetilladelse. 
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Udpegning af område som værdifuldt kulturmiljø 
DN har stillet forslag om udpegning af et område 
med et værdifuldt kulturmiljø. 
 
DN argumenterer for, at det gamle landbrugsareal, 
der strækker sig fra Tranestederne i øst og ud til 
sommerhusområderne i den vestlige del af Kande-
stedvej, er et unikt og værdifuldt kulturlandskab, 
som er særegent for Skagens Odde. 
 
Der findes en række ældre bevaringsværdige byg-
ninger i området, der fortæller historien om de 
beskedne landbrug, sandflugten og tørvegravnin-
gen. Området ligger som et landskabeligt markant 
og særpræget indskud mellem de nationalt værdi-
fulde naturområder Hulsig Hede, Råbjerg Mile og 
Bunken Klitplantage, som rummer landskabelige 
kvaliteter, der næppe findes andre steder i Dan-
mark. 

Udpegning af område som værdifuldt kulturmiljø 
Det pågældende område er identisk med det områ-
de i Skagen Kommuneatlas, der beskrives som den 
mellemste tværakse dannet af Tranestederne-
Hulsig-Starholm.  

 
Foreslåede områder til udpegning som værdifuldt kultur-
miljø 

 
Området er kommuneatlasset beskrevet som Dan-
marks nordligste landbrugsstruktur, der indeholder 
adskillige velbevarede landbrugsejendomme. En 
lang struktur der følger landskabets tilblivelse med 
øst-vestgående indlandsklitter, miler og plantager. 
Området ses allerede på gamle kort angivet med 
bøndergårde, og før hovedvejens endelige anlæg-
gelse fulgte trafikken fra Kandestederne ruten langs 
østkysten mod Skagen. Også helt mod øst ved Tra-
nestederne findes flere fine gårde med en flot be-
liggenhed umiddelbart bag kystens klitter. 
 
Der synes på denne baggrund at være gode argu-
menter for at efterkomme det fremsatte forslag om 
at udpege området til værdifuldt kulturmiljø i kom-
muneplanen. 
 
Udpegningen fordrer udarbejdelse at et kommune-
plantillæg, da udpegningen vil kræve en fornyet 
offentlighedsfase. 
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Energiproduktion 
DN påpeger, at man i forslag til Kommuneplan 
2015 i afsnittet” Energiproduktion” under ”Politik-
ker” får indtryk af, at kommunen stort set kun 
satser på vedvarende energi. 
 
Byrådet har for nyligt jævnet vejen for indførelse 
af skifergasudvinding i Danmark ved at sige ”ja” til 
VVM for prøveboring. Skifergasudvinding er en af 
de mest kontroversielle energiproduktionsmeto-
der i nyere tid, både hvad angår umiddelbare mil-
jøpåvirkninger, f.eks. på grundvandet, og de lang-
sigtede klimapåvirkninger. 
 
Derfor er det direkte utroværdigt, at man i Kom-
muneplan 2015, hvor stort set alle andre energi-
former er omtalt, overhovedet ikke nævner skifer-
gassen. Hvis udvindingen bliver en realitet, må der 
forudses hundredvis af boringer og tilhørende 
fraktureringer i Frederikshavn Kommune. Det bør 
kommuneplanen naturligvis forholde sig til. 

Energiproduktion 
Efterforskningsboringen efter skifergas er endnu i 
sin vorden, og det er endnu ikke afklaret, hvorvidt 
der overhovedet er skifergas i det udlagte området 
til efterforskning. 
 
Frederikshavn Kommune har derfor ikke omtalt 
skifergas i Kommuneplan 2015, men afventer resul-
tatet af efterforskningsboringen og en evt. senere 
test af boringen. 

Naturgenopretning – Gårdbo Sø 
DN anfører, at Frederikshavn Kommune ikke har 
en politik for beskyttelse af særlige naturområder 
eller naturgenopretning. 
 
DN hilser en naturpolitik velkommen og foreslår en 
passus i afsnittet ”Politikker - Natur og landskaber” 
i retning af: ”I særlige tilfælde vil kommunen ar-
bejde for naturgenopretning og beskyttelse af sær-
lige naturlokaliteter eller rekreative landskaber”. 
 
DN mener, at manglen af en naturpolitik i et enkelt 
tilfælde er særlig grel. Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner har tidligere gjort sig tanker om mulig-
heden for med tiden at få genetableret Gårdbo Sø, 
men signalerer ikke dette ønske ens i de respektive 
kommuneplaner. Hjørring Kommune har udpeget 
den tidligere sø som potentielt naturgenopret-
ningsområde, men det har Frederikshavn Kommu-
ne ikke. 
 
DN opfordrer kraftigt til, at Frederikshavn Kom-
mune finder takten og udpeger området på lige 
fod med Hjørring Kommune. 

Naturgenopretning – Gårdbo Sø 
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøg-
ning om såvel større vindmøller som flere større 
solcelleanlæg i og rundt om den tidligere Gårdbo Sø, 
men har ikke afsluttet sagsbehandlingen af anlæg-
gene. 
 
Kommunen anser ikke vindmøller som værende i 
konflikt med en naturgenopretning ved f.eks. en 
reetablering af lavbundsareal i Gårdbo Sø. 
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 Administrationen indstiller: 

 at udpegningen af Skagen Sønderstrand som 
strandpark bevares, men at anvendelsesmu-
lighederne præciseres til retningslinje 12.2, 
redegørelse: 

 
”Strandene i Frederikshavn Kommune skal beva-
res i en så naturlig tilstand som muligt. I de bynæ-
re strandparker ønsker Frederikshavn Kommune 
at give bedre muligheder for friluftsaktiviteter 
end på de øvrige strande. Det kan eksempelvis 
være sportsarrangementer eller andre arrange-
menter af kort varighed. Ligeledes er der i disse 
strandparker bedre mulighed for at få tilladelser 
til anlæg som toilet, omklædning, boder, telte 
m.m. På Skagen Sønderstrand forudsætter opstil-
ling af boder eller lignende dispensation af Fred-
ningsnævnet, jf. fredningskendelsen. 
 
Formålet med strandparkerne er at differentiere 
brugen af strandene, idet brugergruppernes for-
skellige ønsker til strandene nogle gange giver 
anledning til konflikter. Med strandparkerne øn-
sker Frederikshavn Kommune at synliggøre, hvor 
man kan forvente flere aktiviteter.” 
 
Rammebestemmelserne for Skagen Sønderstrand 
ændres for så vidt angår ”anvendelse”, ”byg-
ningsforhold i øvrigt” og ”parkering” til følgende: 
 
”Anvendelse: Offentligt fritidsområde. 
 
Bynært rekreativt område, strandpark, strand-
areal med mulighed for afholdelse af kortvarige 
arrangementer tilknyttet stranden herunder op-
stilling af nødvendige faciliteter under forudsæt-
ning af, at der kan opnås dispensation fra fred-
ningskendelsen.  
 
Bygningsforhold i øvrigt: Området skal friholdes 
for bebyggelse, dog kan der gives tilladelse til 
opførelse af en iskiosk, hvis placering og udform-
ning af denne kan godkendes af Fredningsnæv-
net. 
 
Der må som udgangspunkt ikke foretages ter-
rænændringer. 
 
Parkering: Der må ikke parkeres på arealet.” 

http://www2.blst.dk/nfr/07890.00.pdf
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 at området ved Gl. Kirkevej medtages i den 
vejledende udpegning af rimme-dobbe-
områder 

 at det præciseres i retningslinje 15.4, at kortet 
med rimme-dobbe-områder er vejledende, og 
at rimmer og dobber søges bevaret, der hvor 
de endnu kan ses i landskabet, uanset om de 
er med på det vejledende kort 

 at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
udpeger et område ved Hulsig som værdifuldt 
kulturmiljø 

 at bemærkning vedrørende Svalereden 
Camping, erhvervshavne, skifergas og natur-
genopretning tages til efterretning 

8. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Dok. nr. 14/140231, 14/140232 
 
Foreningen ønsker ikke omdannelse af Skagen 
Sønderstrand til strandpark. Der er ikke brug for 
liggestole, borde, bænke, belagte stier, iskiosker 
eller permanente bygninger. Skagen Sønderstrand 
skal fortsat være et landskabeligt, nærrekreativt 
naturområde. Derimod er der behov for en genop-
retningsplan for området. 
 
Foreningen mener, at strandparken er i strid med 
fredningen af området.  

Ad. 8 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

9. Friluftsrådet 
Dok. nr. 15/1914 
 
Friluftsrådet anbefaler, at der i stadig videre om-
fang tænkes friluftsliv ind på tværs, fordi det ska-
ber en række udviklingspotentialer for både er-
hvervsliv, bosætning og klimatilpasning. 
 
Planen rummer mange udmærkede henvisninger, 
og man har undgået de tidligere ”absolutter”, 
f.eks. at beskyttelse skal have forrang for benyttel-
se. Planen er fortsat ikke helt så visionær, som 
man kunne have ønsket – det eneste sted man ser 
en overordnet retningspil er fortsat under Politik-
ker, hvor man ønsker at forbeholde den sydlige og 
vestlige del af kommunen til fødevareerhverv. 
 
Man kunne have ønsket en mere klar udmelding 
”at natur og friluftsliv skal tænkes ind i alle områ-
der, hvor menneskelige aktiviteter iværksættes.” 
 
Friluftsrådet anbefaler, at man efter vedtagelse af 
Kommuneplan 2015 iværksætter tiltag til af få en 
egentlig natur- og friluftsstrategi med henblik på at 
synliggøre, hvad overordnet gerne ses fremmet – 
således at det synliggøres, at man er bevidst om 
friluftslivets afgørende rolle i en kommune belig-
gende i den grønneste region i landet. 
 
En strategi vil både lette forvaltningens arbejde 
ligesom det vil give potentielle tilflyttere og inve-
storer en fornemmelse af, i hvilken retning kom-
munen bevæger sig - også på dette område. 

Ad. 9 
Administrationen er enig i, at det er væsentligt at 
tænke mulighederne for friluftsliv ind så ofte som 
muligt. Forslaget til Kommuneplan 2015 sætter 
netop fokus på at tænke på tværs, og planen danner 
et godt grundlag for friluftslivet. 
 

 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

10. Vinterbadeklubben Isbryderne 
Dok. nr. 14/130670 
 
Foreningen er bekymret for at der etableres ligge-
stole, parasoller, faste sportsanlæg, højttaleran-
læg, is salg og mobilt salg af tingel/tangel. 
 
Den berømte og kulturelt kendte strand er popu-
lær for familier og lokalbefolkning. 
 
Etablering af en strandpark forudsætter ordentlige 
og nære toiletforhold, som mangler i dag. Isbry-
dernes omklædningshus bruges som toilet af turi-
sterne. 
 
Foreningen deltager gerne i en evt. dialoggruppe. 

Ad. 10 
Se ”Ad. 7” 

  



Indsigelsesnotat til offentlighedsfase, Forslag til Kommuneplan 2015 

Side 16 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

11. Borger, Frankrig 
Dok. nr. 14/155842 
 
Skagen Sønderstrand skal forblive som den er 
uden liggestole, belagte stier, borde og bænke, 
store skraldespande, iskiosker og palmer. 

Ad. 11 
Se ”Ad. 7” 

12. Borger, Tyskland 
Dok. nr. 14/153883 
 
Indsiger er imod den planlagte forandring af Ska-
gen Sønderstrand. 

Ad. 12 
Se ”Ad. 7” 

13. Borger, Gl. Kirkesti 33c, Skagen 
Dok. nr. 14/152413, 14/152412 
 
Skagen Sønderstrand bør være som den er. 
 
Indsiger kritiserer dispensationer fra lokalplaner i 
midtbyen og på Damstedvej og er bekymret for 
det nye byggeri ved Skagens Museum, og at p-
pladserne er flyttet til Østre Strandvej. 
 
Skolemarken bør inddrages til parkering. 
Hotelbyggeriet på Grenen må frarådes. 
Der bygges generelt for tæt i Højen og i Skagen, så 
grundene bør være større. Der bør generelt ikke 
bygges mere, men der imod bør ældre boligkvarte-
rer moderniseres. 
 
Indsiger er tilfreds med at antallet af nye boliger er 
reduceret i ”Toldergårdslokalplanen”, men boli-
gerne bør være til fastboende. 

Ad. 13 

 
 

Administrationen indstiller: 

 Se ”Ad. 7” 

 De øvrige bemærkninger tages til efterretning 

14. Borger (ukendt adresse) 
Dok. nr. 14/152369 og 14/152368 
 
Siger nej til kommuneplanen vedr. Sønderstrand. 

Ad. 14 
Se ”Ad. 7” 

15. Borger, Asien 
Dok. nr. 14/152367 og 14/152354 
 
Siger nej til kommuneplanen vedr. Skagen Sønder-
strand, som bør forblive naturlig. 

Ad. 15 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

16. Borger, Skive 
Dok. nr. 14/152120, 14/152122 
 
Turisterne strømmer til Skagen og fylder Skagen 
Sønderstrand hele dagen. Turisterne kommer til 
stranden pga. natur, herlighedsværdi og de kendte 
malere. Liggestole og parasoller vil påvirke natur-
oplevelsen. 
 
Passagerer fra krydstogtskibe, der ligger ud for 
Skagen Sønderstrand, skal kunne se en uberørt 
strand. 

Ad. 16 
Se ”Ad. 7” 

17. Borger, Lars Kruses Vej 9a, Skagen 
Dok. nr. 14/154025, 14/154027 og 14/150546, 
14/159465, 14/159467 
 
Gør indsigelse mod udlæg af en strandpark ved 
Skagen Sønderstrand, da udlægget er i strid med 
fredningen. 
Indsiger refererer til dele af fredningen og kom-
muneplanen, som er uoverensstemmende. 
 
Skagen Sønderstrand er det eneste fredelige ånde-
hul om sommeren og bør fortsat være, som den er. 

Ad. 17 
Se ”Ad. 7” 

18. Borger, Trindelvej 2, Skagen 
Dok. nr. 14/148712 
 
Indsiger er imod en strandpark på Skagen Sønder-
strand eller andre steder i Skagen. 

Ad. 18 
Se ”Ad. 7” 

19. Borger, Skagen, Rynkeby og Langeskov 
Dok. nr. 14/148711 
 
Er imod strandpark på Skagen Sønderstrand. 

Ad. 19 
Se ”Ad. 7” 

20. Borger, Gl. Landevej 13, Skagen 
Dok. nr. 14/146426 
 
Er imod forandringer på Skagen Sønderstrand. 

Ad. 20 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

21. Borger, Sct. Laurentiivej 10, Skagen 
Dok. nr. 14/144724 
 
Skagen Sønderstrand skal forblive som den er og 
må ikke ændres til græske tilstande. 
 
Der ønskes i stedet et toilet. Desuden ønskes en 
bademulighed for handicappede, skraldespande 
samt, at stranden rives ren. 
 
Ønsker ikke flere supermarkeder i Skagen. 

Ad. 21 
Se ”Ad. 7” 

20. Borger (ukendt adresse) 
Dok. nr. 14/140432 
 
Der skal vises respekt for fredningen af Skagen 
Sønderstrand og den skal derfor forblive som den 
er. Mobilt inventar som toiletboxe, liggestole, red-
skaber til leg og motion bør ikke opstilles. Tryg-
Fondens livreddere bør fjernes. 

Ad. 20 
Se ”Ad. 7” 

21. Borger, Fyrstuevej 10, Skagen 
Dok. nr. 14/140062, 14/140064 
 
Gør indsigelse imod at ændre Skagen Sønder-
strand. Det vil få en negativ virkning på fastboende 
og turister. 

Ad. 21 
Se ”Ad. 7” 

22. Borger, Dr. Alexandrinesvej 75, Skagen 
Dok. nr. 14/140042, 14/140044, 14/140045 
 
Protesterer imod strandparken på Skagen Sønder-
strand og vedhæfter et ændringsforslag til 25 km. 
lang strand fra Buttervej til Skiveren. 

Ad. 22 
Se ”Ad. 7” 

23. Borger, Norge 
Dok. nr. 14/139609 
 
Indsiger ønsker ikke, at Skagen Sønderstrand om-
dannes til strandpark. Ro og uberørt natur skal 
stadig kendetegne stranden. Moderne steder kan 
opleves andre steder. 

Ad. 23 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

24. Borger, Østerbyvej 25, Skagen  
Dok. nr. 14/139608 
 
Skagen Sønderstrand skal forblive naturlig som 
grundlag for et velfungerende badeliv. 
Ønsker ikke en tivolisering. 

Ad. 24 
Se ”Ad. 7” 

25. Borger, København Ø 
Dok. nr. 14/139605 
 
Gør indsigelse mod etablering af strandpark på 
Skagen Sønderstrand. Indsiger kender til strand-
parker som oaser i København, som ikke har sam-
me naturværdi som i Skagen. 
 
Som turist savnes ikke liggestole, asfalterede ad-
gangsforhold eller aktiviteter. OK til et ishus. 
Indsiger er glad for livreddertjenesten og ønsker 
forbedrede toiletter. Skagen skal ikke konkurrere 
med Grand Canaria. 

Ad. 25 
Se ”Ad. 7” 

26. Borger (ukendt adresse) 
Dok.nr. 14/139251 og 14/139252 
 
Ønsker ikke Skagen Sønderstrand lavet om, hvilket 
også ville kræve flere p-pladser. 
 
Lave liggestole, parasoller og livreddere bør være i 
området imellem kiosken ved p-pladsen på Grenen 
og Grenen, da investeringen er minimal, og turi-
sterne vil blive længere tid på Grenen. 

Ad. 26 
Se ”Ad. 7” 

27. Borger, Hubertusvej 6, Skagen  
Dok.nr. 14/138505 og 14/138506 
 
Skagen Sønderstrand bør bevares som naturstrand 
af hensyn til skagboerne. 
 
Gæster der vil have aktiviteter, kan tage til andre 
strande, herunder Palmestranden. Skagen skal 
bevare sit særpræg. 

Ad. 27 
Se ”Ad. 7” 

28. Borger, Rimmervej 10, Skagen 
Dok.nr. 14/137932 
 
Er imod en strandpark ved Skagen Sønderstrand. 

Ad. 28 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

29. Borger (ukendt adresse) 
Dok. nr. 14/137722 
 
Er imod udlæg af strandpark på Skagen Sønder-
strand. 

Ad. 29 
Se ”Ad. 7” 

30. Borger, Hans Baghs vej 47, Skagen 
Dok.nr. 14/108825, 14/106418, 14/108824 
 
Omdannelse af Skagen Sønderstrand til strandpark 
med liggestole og ishus, strandsælgere, beachshop 
og kameler er vanvittigt og styrker ikke vækstsporet. 
 
Det er en utopisk tanke at overføre en stemning 
fra feriemål sydpå til det specielle miljø i Skagen. 
Skagens særpræg skal derfor bevares. 

Ad. 30 
Se ”Ad. 7” 

31. Borger, Hjørring 
Dok.nr. 163372/14 
 
Indsiger gør opmærksom på, at der flere gange er 
forekommet oversvømmelse fra Fyrgrøften ved 
hans sommerhus i Skagen. 
 
Der medsendes billeddokumentation. 
 
Indsiger foreslår, som han tidligere har gjort det 
overfor Frederikshavn Kommune, at der foretages 
en rørlægning af Fyrgrøften med kontraklap for 
enden af røret. 

Ad. 31 
Forholdet indgår i klimatilpasningsplanens kortlæg-
ning for højvandshændelser og høj grundvands-
stand og medtages i det videre arbejde med nær-
mere undersøgelser og vurdering af behov for hand-
ling. 
 
Der foregår allerede konkret sagsbehandling, som 
skal søge at løse problematikken omkring over-
svømmelser ved indsigers sommerhus. 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning  
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

32. Borger, Skagen, p.v.a. ”Borgermødet” 
152390/14 & 152391/14 152408/14 & 152409/14 
 
Deltagere i borgermødet til kommuneplanarbejdet 
finder det utroligt, at der ikke i Klimatilpasningspla-
nen findes et eneste ord omkring Skagen Nordby. 
 
Indsiger gør opmærksom på lavtliggende arealer 
ved Thorsvej, Odinsvej, Frejasvej og Mjølnersvej, 
og at har været oversvømmelser ved Eratosvej og 
Ydunsvej. 
 
Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at 
nedsive regnvand i området på grund af høj 
grundvandsstand. 
 
Indsiger henviser til værktøjer fra Miljøministeriet, 
som er udarbejdet med henblik på at foretage 
kortlægning af oversvømmelser. 
 
Indsigere ønsker at samarbejde med Frederikshavn 
Kommune omkring afhjælpning af problemer med 
høj vandstand i Skagen Nordby. 

Ad. 32 
Klimatilpasningsplanens kortlægning er netop fore-
taget med baggrund i Miljøministeriets værktøjer, 
hvilket også fremgår af planen. 
 
Af klimatilpasningsplanens kortlægning fremgår det 
bl.a., at der kan opstå problemer med grundvand på 
eller lige under terræn i Skagen. 
 
Det fremgår ligeledes af klimatilpasningsplanens 
kortlægning, at der er kortlagt lavninger i boligom-
rådet ved Skarpæsvej og Eratosvej. 
 
Det fremgår også, at der skal ske en nærmere un-
dersøgelse og vurdering af behov for handling. 
 
Frederikshavn Kommune er i samarbejde med Fre-
derikshavn Spildevand A/S ved at udarbejde tillæg 
til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan, hvil-
ket bl.a. vil medføre en ændret afledning af regn- og 
overfladevand i Skagen Nordby.  
 
I den forbindelse afholdes der et offentligt møde, 
hvor repræsentanterne for ”Borgermødet” invite-
res. 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

33. Borger, Gråklit 14, Skagen 
Dok.nr. 14/143360, 14/141603, 14/141605 
 
Indsiger gør indsigelse mod kommuneplanforsla-
gets udlæg af rammeområde SKA.B.04.01 omkring 
Sovkrogsvej i Skagen. 
 
Indsigelsen begrundes med, at man igennem 
1990’erne forsøgte at ødelægge klitarealerne vest 
for Skagen by. Hovedvejen skulle trækkes gennem 
Damstederne og en ny indkørsel til Skagen etable-
res, hvilket blev forhindret af protester fra borgere 
og Naturklagenævnet. 
 
Arealet anvendes i dag som rekreativt naturområ-
de og er registreret som §3 efter naturbeskyttel-
sesloven. 
 
Indsigelsen begrundes endvidere med, at der, i 
følge en ejendomsmægler, er ca. 450 boliger og 
50-100 grunde til salg i Skagen, hvorfor der ikke 
kan være behov for, at der udlægges nye områder 
til beboelse. Der henvises til, at befolkningstallet 
er faldet kraftigt de sidste 10 år. 
 
Endelig gøres der særskilt indsigelse mod ændrin-
gen fra ”helårsbolig” til ”bolig”. Der henvises til 
den seneste beslutning om at omgøre ændringen 
for området ved Toldergårdsvej. 
 
Indsiger oplyser, at de såfremt, der fremlægges en 
lokalplan for området med en dispensation fra §3, 
vil de påklage dispensationen til Naturklagenæv-
net. 

Ad. 33 
Det pågældende område er inddraget i kommune-
planen for den tidligere Skagen Kommune i 2005. 
 
Området ligger i landzone, og der er ikke udarbejdet 
lokalplan for området. 
 
På nær et mindre område, der benyttes til sports-
plads, er området registreret som hede efter §3 i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Administrationen er opmærksom på, at det er væ-
sentligt at tage hensyn til naturinteresserne, og at 
det kan blive vanskeligt på nuværende tidspunkt at 
bringe området i anvendelse som boligområde. 

 

På trods heraf forslås det, at området opretholdes 
som udlagt boligområde i Kommuneplan 2015, og at 
håndteringen af naturinteresserne afventer den 
efterfølgende lokalplanlægning. 
 

 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i Kommuneplan 2015 

  

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i kommuneplanforslaget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i kommuneplanforslaget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i kommuneplanforslaget. 
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34. Grundejerforeningen Gråklit/Ferslevvej 
Dok. nr. 14/148445 
 
Grundejerforeningen Gråklit/Ferslevvej gør indsi-
gelse mod udlæg af rammeområde SKA.B.04.01 
omkring Sovkrogsvej i Skagen og ønsker området 
udtaget af kommuneplanforslaget. 
 
Grundejerforeningen påpeger, at man igennem 
1990’erne forsøgte at ødelægge klitarealerne vest 
for Skagen by. Hovedvejen skulle trækkes gennem 
Damstederne og en ny indkørsel til Skagen etable-
res, hvilket blev forhindret af protester fra borgere 
og Naturklagenævnet. 
 
Grundejerforeningen fremfører følgende begrun-
delser for udtagelse af området. 
 
1) Arealet anvendes i dag til rekreativt naturom-

råde, hvor størstedelen er registreret som na-
turbeskyttet §3 område, og det er vigtigt at 
bevare og beskytte unikke naturområder i 
forbindelse med varetagelse af kommunens 
turismevækstspor. 

 
2) Den del af området, som ikke er §3 registre-

ret, anvendes af Skagen idrætsklub, der har 2 
træningsbaner, som flittigt benyttes fra mor-
gen til aften – også i forbindelse med turne-
ringer. 

 
3) Vest for den nuværende boligbebyggelse ved 

Gråklit afgrænses arealet mod det åbne klit-
landskab af den gamle tankspærring, der blev 
opført under 2. verdenskrig. Anlægget er sta-
dig intakt, og der er etableret en handicap-
venlig stiforbindelse fra Sovkrogsvej til Dam-
stedvej og til ”Den tilsandede kirke”. Stien 
anvendes både af beboere, gæster på Color-
hotel og af øvrige beboere i Skagen. 

 
4) Lokale ejendomsmæglere oplyser, at der i 

dag er ca. 450 boliger til salg i Skagen. Grund-
ejerforeningen efterlyser en analyse af beho-
vet for at udlægge nye områder. Det er for-

Ad. 34 
Se ”Ad 33” 
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eningens vurdering, at der ikke er behov for 
nye udstykninger i Skagen med et faldende 
befolkningstal. 

 
5) Grundejerforeningen gør opmærksom på, at 

foreningen diskuterede udlægget, da det før-
ste gang dukkede frem, men udlod at reagere 
pga., at dele af arealet er omfattet af §3 i na-
turbeskyttelsesloven og derfor ikke kunne 
bebygges. Arealudlægget er nu igen lanceret 
med den væsentlige forskel at anvendelsen 
er ændret fra helårsbeboelse til boligformål 
uden krav om helårsanvendelse. 

35. Borger, Gråklit 18, Skagen 
Dok. nr. 14/147878 
 
Indsiger gør indsigelse mod udlæg af rammeområ-
de SKA.B.04.01 omkring Sovkrogsvej i Skagen. 
 
Indsigelsen er begrundet i at udlægget er i strid 
med kommuneplanens intentioner om at beskytte 
naturområder omkring Damstederne, og at der ikke 
tages hensyn til tidligere protester fra beboere. 
 
Desuden er forslaget ikke begrundet i en analyse 
af behovet for nye områder og tager ikke højde for 
de seneste års udvikling i Skagen.  
 
Endelig tager kommuneplanforslaget ikke hensyn til 
de negative konsekvenser for områdets nuværende 
udnyttelse til glæde for fastboende og gæster. 
 
Frederikshavn Kommune opfordres til at udtage 
området som rammeområde og garantere en 
grænse for byens udvikling. 
 
Desuden bør kommunen igangsætte en analyse af 
behovet for nye byggegrunde af hensyn til balan-
cen imellem turisme og erhverv. 
 
Endelig bør Frederikshavn Kommune sikre en bæ-
redygtig byudvikling ved at byfortætte kombineret 
med sikring af naturværdier. 

Ad. 35 
Se ”Ad. 33” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

36. Borger, Mølbakvej 5, Østervrå 
Dok. nr. 14/153666, 14/153669 
 
Indsiger gør indsigelse til kommuneplanforslaget 
for så vidt angår udlæg af erhvervsområdet 
SAE.E.05.30 Bjeldalsvej med mulighed for etable-
ring af et fælles biogasanlæg. 
 
Indsiger undrer sig over udpegningen og fremfører 
en række ulemper ved udpegningen i forhold til 
deres ejendom. 
 
Der henvises bl.a. til, at der i Miljøministeriets 
vejledning anbefales en afstand på mindst 500 m 
til nærmeste nabo. 
 
Indsiger argumenterer på forskellig vis mod ud-
pegningen, idet man finder, at det vil skade bo-
sætningen i Østervrå i særlig grad pga. lugtgener 
og øget trafik. 

Ad. 36 
Det pågældende område er udlagt med henblik på 
etablering af et fælles biogasanlæg ved kommune-
plantillæg 09.48. 
 
Dette kommuneplantillæg er vedtaget af Frederiks-
havn Byråd den 30. januar 2013. 
 
Indsigelsen er i store træk identisk med den indsi-
gelse, som Frederikshavn Kommune modtog fra 
indsiger i juni/juli måned 2014 i forbindelse med 
offentliggørelse af input til en VVM-redegørelse for 
et biogasanlæg i det pågældende område. 
 
Bemærkningen om, at Naturstyrelsens afstandsan-
befaling ikke er overholdt, er ikke korrekt, idet sty-
relsens anbefaling ikke er til nærmeste bolig, men til 
nærmeste boligområde. Denne anbefaling vil i givet 
fald kunne overholdes. 
 
De anførte ulemper og betænkeligheder er møntet 
på opførelse af et konkret anlæg, hvortil der i ju-
ni/juli 2014 var offentliggjort en VVM-anmeldelse. 
 
Denne VVM-anmeldelse er imidlertid trukket tilba-
ge, hvorfor de konkrete anførte betænkeligheder 
ikke pt. anses for at være aktuelle. 
 
Det foreslås, at området indtil videre opretholdes 
med mulighed for etablering af et fælles biogasan-
læg. Der arbejdes aktuelt på at finde alternative 
placeringsmuligheder for et fælles biogasanlæg 
andet steds i Frederikshavn Kommune. 
 

Administrationen indstiller: 

 at udlæg af området opretholdes i Kommu-
neplan 2015 
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37. Borger, Understedvej 153, 9300 Sæby 
Dok. nr. 14/152589 og 14/152589 
 
Ejeren af Otterup Landbrugsanpartsselskab, der 
bor på Understedvej 153 i Sæby ønsker, at der 
udlægges et nyt vindmølleområde på hans ejen-
dom med plads til 3 vindmøller med en totalhøjde 
på 150 m. 
 
Området bliver i dag benyttet til Karup flyveplads 
til motor- og svæveflyvere. Denne benyttelse op-
hører i nærmeste fremtid og ønskes derefter be-
nyttet til vindmølleområde. 
 
Der er to placeringsmuligheder for vindmøller i 
området afhængig af, om der er beboelse på na-
boejendommen. 
 
Der er lavet både støj og skyggeberegninger på 
vindmølleplaceringerne, som viser, at grænserne 
for støj- og skygge kan overholdes. 

Ad. 37 
Frederikshavn Byråd vedtog i december 2011 en 
vindmølletemaplan, som udlagde 5 områder til stør-
re vindmøller (= vindmøller med en totalhøjde > 125 
m). 
 
I det ene af områderne (Vindmøller ved Højstrup) er 
der nu opstillet vindmøller, og i området ved Øst-
kystvejen er der vedtaget plangrundlag for opstilling 
af vindmøller i en del af området. De 3 øvrige områ-
der er udtaget af vindmølletemaplanen efter poli-
tisk ønske og indgår ikke i forslag til Kommuneplan 
2015. 
 
Frederikshavn Kommune har derfor ikke flere udlag-
te områder til større vindmøller, men oplever, at 
der er efterspørgsel efter områder, eftersom kom-
munen løbende modtager henvendelser om mulig-
heden for at opstille større vindmøller. Henvendel-
serne er indtil videre blevet besvaret med, at man 
politisk først ønsker at drøfte nye vindmølleområder 
efter vedtagelse af Kommuneplan 2015, da det blev 
aftalt på Plan- og Miljøudvalgsmødet den 4. marts 
2014. 
 
Projektet ved Otterup er et af projekterne, som 
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse 
fra forud for arbejdet med Kommuneplan 2015. 
 
Administrationen vurderer, at der kan være mulig-
hed for opstilling af vindmøller i området, men det 
skal vurderes nærmere og ses i sammenhæng med 
de øvrige forespørgsler omkring opstilling af større 
vindmøller. Der er behov for en fremadrettet poli-
tisk drøftelse af vindmøller i Frederikshavn Kommu-
ne og en stillingtagen til, hvor der skal udlægges nye 
vindmølleområder, og hvordan projekterne skal 
prioriteres. 

 
 

Administrationen indstiller: 
Forslag til vindmølleområde tages til efterretning. 
 
Forslaget samt andre forslag til nye vindmølleom-
råder og prioritering af områderne drøftes poli-
tisk efter vedtagelse af Kommuneplan 2015. 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

38. Borger, Sæbygårdvej 60, 9330 Sæby 
Dok. nr. 14/149264 og 14/149266 
 
Sæbygård Drift ApS har ønske om, at der udlægges 
et nyt vindmølleområde på Sæbygård Drift ApS’s 
ejendom. Arealet ligger vest for Sæby mellem Ør-
nedalsbanen og motorvej E45. I området vurderer 
indsiger, at der er plads til 3 vindmøller med en 
totalhøjde på op til 130 m. 
 
Indsiger gør opmærksom på, at afstandskrav og 
støjgrænser ifølge lovgivning er overholdt. Samti-
dig vil placeringen af vindmøllerne ske i et område, 
hvor der i forvejen er tekniske anlæg med motor-
vejen og Ørnedalsbanen. Denne placering kan 
betyde, at støjen fra eksisterende anlæg kan op-
sluge støjen fra vindmøllerne. 
 
Indsiger har ønske om, at der udover den ejeran-
del på 20 %, som skal udbydes til lokale via VE-
loven, også skal være en mulighed for et større 
lokalt ejerskab. Dette kunne evt. være i et projekt-
samarbejde med det lokale forsyningsselskab eller 
andre lokale virksomheder. 

Ad. 38 
Se ”Ad. 37” 

39. Borger, Hillerød 
Dok.nr. 14/146433, 14/146437 
 
Indsiger er grundejer i Sæby af en del af 1b, Sæby-
gård Hdg. Volstrup, der er et 6 ha. stort område 
beliggende vest for Kaj Drewsvej i Sæby (Memha-
ven). Grundejeren ønsker området inddraget i 
kommuneplanforslaget som boligområde med 
samme bestemmelser som områderne 
SAE.B.02.14 og SAE.B.02.15. 
 
Indsiger argumenterer med, at arealet er centralt 
beliggende med mulighed for at placere boliger, 
der henvender sig til for seniorer og børnefamilier 
og med udsigt til havet og byen. 

Ad. 39 
Området (Memhaven i Sæby) er beliggende i umid-
delbart nærhed til de nævnte områder SAE.B.02.14 
og SAE.B.02.15, Område SAE.B.02.15 er et udlagt 
boligområde, der i dag fremstår som landbrugsare-
al, der ikke er påbegyndt ibrugtaget, mens 
SAE.B.02.14 er nyligt lokalplanlagt område (Strand-
ager/ Boelsmindevej), der først lige er påbegyndt 
bebygget. Området har fortsat stor restrummelig-
hed. 
 
Der anses derfor ikke at være behov for yderligere 
udlæg af arealer til boligformål i området inden for 
planperioden. 
 
Udlæg af Memhaven til boligformål blev i øvrigt 
drøftet i forbindelse med forrige kommuneplanrevi-
sionen i 2009. Konklusionen blev, at området ikke 
blev udlagt i Kommuneplan 2009. 
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En eventuel ændret anvendelse af arealet bør af-
vente en nyvurdering af behovet for arealer til bo-
ligformål, evt. i forbindelse med næste kommune-
planrevision. 
 

 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 

40. Borger, Uranienborgvej 11, Frederikshavn 
Dok.nr. 14/139952 
 
Indsiger har som indsigelse til kommuneplanfor-
slaget fremsat ønske om - af nostalgiske grunde - 
at erhverve område SKA.O.11.04 beliggende Ska-
gensvej 80 i Ålbæk, idet de ønsker området vide-
regivet til næste generation i familien. 
 
Indsiger redegør for historikken i ejerforholdene 
og oplyser, at deres farmor og derefter deres far 
og farbror har ejet området, men de følte sig nød-
saget til at sælge arealet til den tidligere Skagen 
Kommune, idet de ikke var i stand til at betale 
ejendomsskatterne for ejendommen. 
 
Indsiger har til hensigt at lade arealet hvile i sig 
selv og lade vildtet (rådyr, fasan og hare) råde i 
området. 
 
Indsiger håber, at der kan findes en fair salgspris til 
kommunens og deres tilfredshed. 

Ad. 40 
Det pågældende areal er i såvel den gældende 
Kommuneplan 2009 som i forslag til Kommuneplan 
2015 udlagt til offentlige formål i form af sports-
plads (Ålbæk Stadion). 
 
Arealet anses for at være et velfungerende sports-
anlæg med et nyrenoveret klubhus, lysanlæg m.v. 
 
Arealet var i forbindelse med kommuneplanrevisio-
nen i 2009 overvejet inddraget som boligområde, 
men blev på baggrund af massive indsigelser fra 522 
borgere i Ålbæk, idrætsforeningen, stadionudvalg 
m.v. fastholdt til offentligt formål. 
 
Der ses på denne baggrund ikke at være grundlag 
for at ændre områdets anvendelsesstatus med hen-
blik på salg. Salg af et område, der er udlagt til of-
fentlige formål kan på et senere tidspunkt medføre 
et krav om tilbagekøb med deraf følgende udgift for 
kommunen. 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 

  

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningerne ikke giver anled-
ning til ændringerne i kommuneplan-
forslaget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændringerne i kommuneplanforslaget. 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

41. Nordstrand Camping, Frederikshavn 
Dok. nr. 14/148710, 14/148835 
 
Nordstrand Camping har for år tilbage erhvervet 
matr. nr. 7aq Flade, Frederikshavn Jorder med 
henblik på at udbygge campingpladsen. 
 
Siden købet er campingovernatningerne faldet, og 
der er ikke mere udsigt til, at det vil stige igen. 
 
Nordstrand Camping ser ikke behov for flere cam-
pingenheder i Frederikshavn Kommune og ønsker 
derfor i stedet arealet udlagt til sommerhuse eller 
helårsbeboelse. 

Ad. 41 
Det pågældende område er i Kommuneplan 2009 
udlagt til fritidsområde, som rekreative anlæg, cam-
ping m.v.  
 
Området er omfattet af lokalplan FRE.10.21.02 
Apholmen. 
 
Lokalplanen udlægger det pågældende område dels 
til campingplads og dels til engareal, der skal 
bevares i den nuværende tilstand. Arealet må ikke 
reguleres, afdrænes eller gødskes. Dette areal er 
tillige omfattet af strandbeskyttelseslinjen og ligger i 
Kystnærhedszonen. 
 
Administrationen vurderer ikke, at forslaget om at 
ændre anvendelsen af det pågældende areal, vil 
være gangbart. 
 
Et eventuelt lokalplanforslag, der udlægger området 
til sommerhuse vil efter al sandsynlig blive mødt 
med et VETO fra Naturstyrelsen, idet planloven ikke 
giver mulighed for at udlægge nye 
sommerhusområder i kystnærhedszonen. 
 
Et eventuelt lokalplanforslag, der udlægger området 
til helårsbeboelse vurderes ligeledes at ville blive 
mødt med et VETO fra Naturstyrelsen, ligesom der 
vil opstå et problem med kommunens 
arealregnskab over for Naturstyrelsen i forhold til 
udlæg af nye områder til helårsbeboelse i 
Frederikshavn. 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

42. XL Byg, Elling Tømmerhandel A/S, Tuenvej 7B, 
Elling, Frederikshavn 
Dok. nr. 14/152452 
 
Elling tømmerhandel ønsker at sikre sine udvidel-
sesmuligheder, så det eksisterende udlagte områ-
de til særlig pladskrævende varegrupper i Elling øst 
udvides fra et maksimalt butiksareal på 8.000 m2 
til 10.000 m2. 
 
På nuværende tidspunkt udgør Elling tømmerhan-
dels butiksareal 6.200 m2.. Med retningslinjerne i 
forslag til Kommuneplan 2015 kan tømmerhandlen 
udvide med 1.800 m2. 
 
Elling tømmerhandel har planer om udvidelse mod 
øst med plantecenter, herunder formentlig med et 
nyopført plantecenter samt nye butiks- og ekspe-
ditions- og udstillingslokaler samt lager faciliteter. 
 
Det maksimale butiksareal på 8.000 m2 vurderer 
Elling tømmerhandel ikke at være tilstrækkelig til 
at sikre sine udvidelsesmuligheder. 

Ad. 42 
XL Byg, Elling Tømmerhandel er beliggende i et om-
råde til særlig pladskrævede varegrupper med et 
maksimalt butiksareal på 8.000 m2 og en max. bu-
tiksstørrelse på 7.000 m2. 
 
Administrationen har forespurgt Elling Tømmerhan-
del om udvidelsesønskerne efter, at tømmerhand-
len efter Bodils hærgen havde givet udtryk for, at 
plantecenteret nedlægges. 
 
Elling Tømmerhandel har en større udvidelsesplan 
for butikken, som stadig er gældende. Tømmer-
handlen har derfor stadig ønske om areal til udvi-
delse ud over de 8.000 m2. 
 
 

Administrationen indstiller: 
Det samlede maksimale butiksareal for området 
til særligt pladskrævende varegrupper i Elling øst 
ændres fra 8.000 m2 til 10.000 m2 og den max. 
butiksstørrelse fra 7.000 m2 til 10.000 m2. 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

UNDERSKRIFTSINDSAMLING 

Underskriftindsamling 
Dok. nr. 14/152328 
202 underskrifter. Siger ”Nej” til kommuneplanen 
og dermed strandparken ved Skagen Sønder-
strand. 
 
Underskriftindsamling 
Dok nr. 14/140645, 12/9098, 14/142345 
700 underskrifter. Siger ”Nej” til kommuneplanen 
og dermed strandparken ved Skagen Sønder-
strand. 
 
Underskriftindsamling  
Dok. nr. 14/104390, 14/101617, 14/104391 
225 underskrifter mod etablering af strandpark 
ved Skagen Sønderstrand. 

Se ”Ad. 7” 
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KOMMUNEPLAN 2015 OG KLIMATILPASNINGSPLAN 
MILJØVURDERING – SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
 

Som grundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplanen, 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 kommuneplanforslaget 

Miljøvurderingen er opdelt i fire dele: 

• Miljøvurdering af kommunens fire vækstspor samt kommunens overordnede 

erklæringer vedr. by- og boligudvikling 

• Miljøvurdering af kommuneplanens retningslinjer 

• Miljøvurdering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning 

• Miljøvurdering af kommunens klimatilpasningsplan 

 

Miljøvurderingen omfatter de ændringer som planforslaget indeholder i forhold til 

eksisterende Kommuneplan 2009-2020. Der er således ikke miljøvurderet på 

videreførelse af gældende planlægning. Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af 

det detaljerings- og vidensniveau som kommuneplanforslaget har, og der er derfor 

hovedsageligt foretaget mere overordnede vurderinger. 

 

Alternativet til planforslaget er eksisterende Kommuneplan 2009-2020, da der ikke er 

fremlagt andre alternativer til planen. 

 

Miljøhensyn integreret i planen 

Planforslaget beskriver ønsker og hensigter for udviklingen i kommunen på en 

overordnet måde, og tager udgangspunkt i de fire vækstspor: Oplevelser, Fødevarer, 

Det maritime område og Energi. Endvidere er der ønsker og hensigter for by- og 

boligudvikling i kommunen. Klimatilpasningsplanen er overvejende en kortlægning af 

risikoen for oversvømmelser, og egentlige tiltag til forebyggelse er ikke omfattet af 

klimatilpasningsplanen, men vil blive tilrettelagt efterfølgende, efter at der er foretaget 

yderligere undersøgelser på udvalgte lokaliteter. 

Center for Teknik og Miljø   

Sagsnummer: / 

 

Sagsbehandler: 

Birthe Sloth 

Direkte telefon.: +45 98 45 63 53 

Fax: +45 96 79 07 50 

bisl@frederikshavn.dk  
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Der lægges op til en mere målrettet benyttelse af kommunens ressourcer for 

lokalbefolkningen og turister, under hensyntagen til at kommunens kultur- og 

naturværdier ikke forringes. 

Reduktionen i arealer til opstilling af store vindmøller påvirker ikke det lokale miljø i 

negativ retning, men har dog indflydelse på kommunens samlede CO2-regnskab i 

negativ retning. 

Sammenfattende viser miljøvurderingen, 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. 

 

Inddragelse af miljørapporten og de udtalelser, der  er indkommet i 
offentlighedsfasen 

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet indsigelser/bemærkninger fra 

andre myndigheder, organisationer, og enkeltpersoner til planforslaget.   

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 Kommuneplan 

2014 ikke er regulerende for de berørte emner. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der ikke foretaget 

ændringer/rettelser i plandokumentet som har været i offentlig høring, men det fremgår 

af indsigelsesnotatet hvilke ændringer administrationen indstiller indarbejdet i det 

endelige dokument. 

 

Byudvikling i områder med drikkevandsinteresser 

Efter opfordring fra Naturstyrelsen ændres retningslinjen for byudvikling i områder med 

særlige drikkeinteresser, således at byudvikling i områder med særlige 

drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværker nu kun bør overvejes, 

hvis der ikke kan findes alternativer og hvis risikoen for forurening af grundvandet 

minimeres. 

 

Skagen Sønderstrand 

Der er indkommet 25 indsigelser og godt 1100 underskrifter i forbindelse med forslag 

om at udlægge en strandpark på Skagen Sønderstrand. En gennemgående holdning i 

indsigelserne er, at man ønsker at opretholde en historisk og autentisk oplevelse af 

Sønderstrand, og er imod hvad der bl.a. betegnes som en tivolisering af stedet.    

 

Miljøvurderingen for Skagen Sønderstrand som strandpark påpeger, at de planlagte 

aktiviteter kan medføre en risiko for at påvirke dyr og planter negativt, men nævner at 

området i forvejen besøges af mange gæster i sommerperioden og dermed allerede er 

påvirket af menneskelig aktivitet. Den øgede påvirkning vurderes at være begrænset i 

forhold til den eksisterende. Det vurderes endvidere, at arealudlægget kan have positiv 

betydning for friluftslivet og for turismen i kommunen.  
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Rammebestemmelserne for strandparken på Skagen Sønderstrand ændres, så det 

bl.a. tydeligt fremgår, at anvendelsen af området forudsætter dispensation fra 

fredningskendelsen og at området skal friholdes for bebyggelse, ud over en iskiosk, 

hvis placering og udformning kan godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke parkeres 

på arealet. 

 

Vindmøller 

I miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2015 nævnes fjernelse af tre 

vindmølleområder til opstilling af store vindmøller, som den mest radikale ændring rent 

miljømæssigt i forhold til gældende planlægning. 

 

Der er fra private investorer fremsat ønske om udlægning af to nye områder til 

opsætning af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter i Kommuneplan 2015.  

Fra politisk side har man i marts 2014 aftalt, at man først ønsker at drøfte nye 

vindmølleområder, herunder udlæggelse af nye områder og hvordan projekterne skal 

prioriteres, efter at Kommuneplan 2015 er vedtaget endeligt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Svalereden Camping 

Danmarks Naturfredningsforening finder det uacceptabelt, at der inddrages et 

naturbeskyttet § 3-areal ved Svalereden Camping, der desuden ligger indenfor 

strandbeskyttelseslinjen, til campingformål. 

Miljøvurderingen påpeger, at vilde dyr og planter kan påvirkes negativt i forbindelse 

med omfattende teltslagning, etablering af opholds- og friarealer og ved etablering af 

parkering. Det vil dog være positivt for befolkningen og sundheden at kunne campere 

og få gode naturoplevelser. Aktiviteter og anlæg forudsætter en dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven. 

 

Af hensyn til udvidelsesmulighederne for Svalereden Camping indstilles det, at området 

fortsat indgår i kommuneplanen og at håndtering af spørgsmålet vedrørende beskyttet 

natur og strandbeskyttelse afventer en eventuel lokalplan. I dialog med Naturstyrelsen 

vil det blive vurderet om der kan dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens regler om 

beskyttet natur og strandbeskyttelseslinjen. 

 

Gårdbo Sø 

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser en politik for beskyttelse af særlige 

naturområder eller naturgenopretning. Danmarks Naturfredningsforening ønsker at 

Frederikshavn Kommune udpeger den tidligere sø (Gårdbo Sø) som potentielt 

naturgenopretningsområde i lighed med Hjørring Kommune, hvor den anden halvdel af 

søen er beliggende. 

 

Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgninger om opsætning af vindmøller og 

solceller i Gårdbo Sø. Frederikshavn Kommune ser ikke vindmøller som værende i 

konflikt med naturgenopretning. Området er i Kommuneplan 2015 udpeget som 

lavbundsområde, område til flersidig anvendelse, værdifuldt kulturmiljø og særligt 

værdifuldt jordbrugsområde. Området fastholdes som planlagt. 
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Valg af den plan der er indstillet til vedtagelse 

Med baggrund i miljøvurderingen og de indsigelser der er indkommet i 

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

Kommuneplan 2015. Dette er sket efter en vurdering i forhold til indsigernes ønsker, 

miljøvurderingen, samt kommunens vækstspor og ønsker om fremtidig udvikling af 

kommunen.  

 

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   

   
    
   
  

Tværgående planlægning 
Den 4. februar 2015 
J.nr. NST-121-813-00005 
Ref. Frans Hejgaard 
Direkte tlf. 72 54 25 85 
Mail: frhej@nst.dk 
 
 

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Frederikshavn 

Kommunes forslag til Kommuneplan 2014 

 
Frederikshavn Kommune har 30. juni 2014 sendt forslag til Kommuneplan 2013 i 
offentlig høring. Indsigelsesfristen var 27. august 2014. 
 
Naturstyrelsen holdt 18. august 2014 og 19. januar 2015 møder med kommunen på 
teknikerniveau. Som oplæg til møderne havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat, 
senest dateret 13. januar 2015 med de statslige myndigheders foreløbige 
bemærkninger til forslaget. 
 
På baggrund af drøftelserne på møderne har Frederikshavn Kommune senest den 
3. februar 2015 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til 
planforslaget.                                                            
 
Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem 
Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune. 
 
- Der udarbejdes et kort over kommunens hovedstruktur til pdf-udgaven i 

plansystem.dk, således at relevante retningslinjer ledsages af kort, jf. 
planlovens § 11, stk. 3. 

 
- Der redegøres for ny byudvikling med hensyn til ny byvækst, byomdannelse 

og ændret anvendelse af eksisterende byzone. Derudover suppleres 
kommuneplanen med en ny retningslinje med tilhørende kort: 

 
 ”For at understøtte, at der hele året er en tilstrækkelig stor gruppe mennesker 

i Skagen, som bidrager med liv og ressourcer til byen og dermed til at 
opretholde byen som et helårssamfund, er der udpeget boligområder, der kan 
anvendes til boligformål uden krav om helårsanvendelse.” 

 
- Retningslinje 4.5 ”Byudvikling i områder med drikkevandsinteresser” 

formuleres således: 
 
 ”Af hensyn til beskyttelsen af drikkevandsinteresser skal OSD-områder 

(områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande til 
vandværker så vidt muligt friholdes for byudvikling. Byudvikling i områder 
med drikkevandsinteresser bør kun overvejes, hvis der ikke kan findes 
alternativer og hvis risikoen for forurening af grundvandet minimeres.” 

 
 Retningslinjen suppleres med et kort i pdf-udgaven i plansystem.dk. 
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- Naturstyrelsen bemærker til kommuneplanforslagets afsnit om detailhandel, 
at i nogle områder er der en sammenblanding af udlæg til almindelig 
detailhandel og butikker, der alene forhandler pladskrævende varer. Områder 
til større butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, kan 
placeres, hvor kommunen måtte finde det hensigtsmæssigt udenfor 
centerstrukturen, men kan ikke omfatte områder, som indgår i 
centerstrukturen som f.eks. aflastningsområder. Da der ikke sker ændringer i 
Kommuneplan 2013 i forhold til tidligere planlægning, har Naturstyrelsen 
ikke yderligere bemærkninger, i det styrelsen lægger til grund, at gældende 
lovning overholdes ved fremtidige ændringer. 

 
- Bestemmelsen i retningslinje 9.1: ”Eksisterende og nye erhvervsaktiviteter 

skal sikres udviklingsmuligheder i forhold til bymæssige og rekreative 
funktioner, som kan medføre skærpede krav over for havneaktiviteterne.” 

 
 Ændres til: ”Eksisterende og nye erhvervsaktiviteter på havnene skal sikres 

udviklingsmuligheder. Bymæssige og rekreative interesser skal således ikke 
kunne medføre skærpede krav over for de erhvervsmæssige havneaktiviteter.” 

 
- For at retningslinje 7.1 også omfatter udvidelser, ændres retningslinjen til: 
 
 ”For at understøtte eksisterende større byer, større sommerhusområder eller 

eksisterende større ferie- og oplevelsescentre skal nye ferie- og 
oplevelsescentre samt hoteller, vandrerhjem, pensionater m.v. placeres i 
tilknytning hertil.  

 
 Placering og udformning af hoteller, vandrerhjem og pensionater samt ferie- 

og oplevelsescentre m.v. skal passes ind i lokalsamfundet og omgivelserne, så 
det bidrager til at udvikle lokalsamfundet. Samme hensyn skal tages ved 
udvidelse af eksisterende centre mv.” 

 
 Retningslinjen suppleres med et kort. 
 
- For at sikre, at de eksisterende havneaktiviteter på havnens sikres, 

omformuleres retningslinje 9.1 til: 
 
 ”Eksisterende og nye erhvervsaktiviteter på havnene skal sikres 

udviklingsmuligheder. Bymæssige og rekreative interesser skal således ikke 
kunne medføre skærpede krav over for de erhvervsmæssige havneaktiviteter.” 

 
- For at sikre, at adgangen til kysten kan forbedres, omformuleres retningslinje 

12.3 til: 
 
 ”For at opretholde og forbedre den offentlige adgang til kysten, skal adgangen 

til kysten sikres og forbedres inden for kystnærhedszonen.” 
 
- Der er udarbejdet retningslinjer for opstilling af vindmøller i kommunen, 

men der er ikke udlagt arealreservationer til nye vindmølleområder. 
Naturstyrelsen går ud fra, at der i den endeligt vedtagne kommuneplan 
redegøres for, hvorfor Frederikshavn Kommune ikke indarbejder 
arealreservationer til nye vindmølleområder. 

 
- Nummeringen og rammebestemmelser for kommuneplanforslagets 

perspektivområder i landzone slettes, og det kommer til at fremgå af den 
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endeligt vedtagne kommuneplan, at perspektivarealerne er en påtænkt 
anvendelse efter planperioden. 

 
 Derudover revurderer Frederikshavn Kommune perspektivområderne i 

byzone områdernes potentialer for byvækst i et tillæg til Kommuneplan 2014-
2025 eller senest i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2017. 

 
- Eksisterende arealreservationer i kommuneplanen til affaldsbehandlings- og 

deponeringsanlæg fastholdes. 
 
- Forsvaret tager forbehold for kompensation for alle udgifter forbundet med 

en reetablering af det nuværende radardækningsområde fra radaren i Skagen, 
såfremt etablering af ”større” bygninger påvirker kystradarens muligheder for 
at detektere og følge mål inde i Ålbæk bugt. Samtidig foreslås, at der 
iværksættes en undersøgelse med henblik på at afdække hvilken indflydelse 
en ny mole, herunder store skibe fortøjet ved molen, samt eventuel anden ny 
bygningsmasse vil have på radarens dækningsområde. 

 
- Beredskabsstyrelsen anbefaler, at Frederikshavn Kommune bør udarbejde en 

generel retningslinje for risikovirksomheder, eventuelt i form af en generel 
retningslinje for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, så der kan 
tages højde for andre farlige virkninger end forurening, hvor der p.t. ikke er 
fastsat rammer eller planer. Retningslinjen bør omfatte både 
arealplanlægning i forbindelse med etablering af risikovirksomhed og 
arealplanlægning omkring eksisterende risikovirksomheder. 

 
 Det tilføjes, at der ved arealplanlægning omkring risikovirksomheder bør 

være fokus på følsom arealanvendelse, og ikke kun forureningsfølsom 
arealanvendelse i snæver forstand, idet risikobekendtgørelsen også tager 
højde for andre farlige virkninger end forurening, herunder fysiske skader 
som følge af brand og eksplosion, samt sundhedsskader som følge af giftige 
udslip. 

 
Naturstyrelsen har i sit tilsyn med Forslag til Kommuneplan 2014 for 
Frederikshavn Kommune ikke taget endeligt stilling til arealudlæg, der berører 
Natura 2000-områder eller områder, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. 
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Lokalplaner behandlet politisk efter beslutning om delegation. 

 

Lokalplannavn    Kommuneplantillæg  Foroffentlighed    Kompetence     

SAE.T.04.15.01 Område til tekniske anlæg ved Sæby Fjernvarme Ja Nej PMU/ØU  
 Udlæg af areal til på 8,2 ha til solenergianlæg og andre 
 alternative energikilder.  
 
SAE.T.04.15.01 Vindmøller ved Østkystvejen, Sæby Ja Ja PMU/ØU/BR 
 Mulighed for opstilling af nye store møller 
 
Kommuneplantillæg 09.67 Olieterminal Skagen Havn Ja Ja PMU/ØU/BR 
 VVM-behandling af etablering af olieterminal til opbevaring  
 af svær fuelolie og gasolie til skibsbrændstof. Gældende   
 lokalplan ikke ændret. 
 
SAE.E.04.26.01 Sæby Bowlingcenter Nej Nej PMU 
 Forbud mod spillehal. 
 Behandlet af ØU og BR da standsninsret blev udnyttet 
 
FRE.BC.15.09.01 Søndergade 133A, Frederikshavn Nej Nej PMU 
 Forbud mod spillehal. 
 Behandlet af ØU og BR da standsninsret blev udnyttet 
 
SKA.F.05.02.01 Poul Eg Camping, Skagen Ja Nej PMU/ØU 
 Ændre muligheder for byggeri på eksisterende plads,  
 herunder bygningshøjde op til 8,5 meter 
 
SAE.E.03.26.01 Erhvervsområde ved Vandløsvej, Sæby Ja Nej PMU/ØU 
 Sikre område kan anvendes til erhvervsformål.  
 Grænsen mellem to rammeområder ændret. 
 
 



 
SKA.O.04.03.01 Tidligere Skagen Sygehus Ja Nej PMU/ØU 
 Lille udvidelse af kommuneplanramme til både  
 offentlige formål og boligformål, så sidebygningen  
 kan anvendes til bolig. 
 
FRE.H.14.08.02 Udvidelse af Frederikshavn Havn Ja Ja PMU/ØU/BR 
 Udvidelse af havneområde og ændret anvendelse af  
 eksisterende område. 
 
SKA.E.06.01.01. Erhvervsområde ved Strandklit i Skagen Ja Nej PMU/ØU 
 Fjerner mulighed for helårsbeboelse, der findes i nuværende  
 lokalplan og kommuneplanramme, da det ikke kan realiseres  
 på grund af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
SKA.B.04.02.01 Toldergårdsvej Midt, Skagen Ja Nej PMU/ØU 
 Lokalplan til helårsboligområde. Kommuneplanramme foreslået  
 ændret fra helårsbeboelse til beboelse. I forløbet ændret tilbage  
 til helårsbeboelse. 
 
SAE.T.13.02.01 Efterforskningsboring Vendsyssel-1 Skifergas ved Dybvad Ja Ja PMU/ØU/BR 
 Etablering af efterforskningsboring med anlæg. 
 
FRE.OC.15.03.01 Ny trafikterminal ved Skippergade Frederikshavn Ja Ja PMU/ØU/BR 
 Etablering af ny trafikterminal. Kommuneplantillæg  
 muliggør dagligvarebutik. 
 
SKA.H.01.10.01 Redningsstation Oliekajen 17, Skagen Havn Ja Nej PMU/ØU 
 Opførelse af ny redningsstation. Kommuneplanramme udvidet 
  med areal fra søterritorium 
 
SKA.E.06.04.01 Erhvervsområde ved Kattegatvej og Buttervej Vest i Skagen Ja Nej PMU/ØU 
 Bredere anvendelsesmuligheder af eksisterende erhvervs- 
 område samt større areal for pladskrævende udvalgsbutikker 
 



SKA.B.05.14.01 Boligområde Øst for Remisen, Skagen Ja Nej PMU/ØU 
 Sikring af bevaringsværdige bygninger og ændring fra  
 helårsbeboelse til beboelse i henhold til Masterplan Skagen. 
 
SKA.BE.04.01.01 Hvide Hus, Skagen Ja Nej PMU/ØU 
 Sikring af bevaringsværdig bygning og ændret anvendelse  
 offentlig formål, ældrebolig til bolig/erhverv. 
 
FRE.B.12.01.03. Hoffmannsvej 8, Frederikshavn Ja Nej PMU/ØU 
 Mulighed for 6 boliger tæt-lav eller 3 boliger åben-lav.  
 Kommuneplantillæg justerer bebyggelsesprocent for tæt-lav  
 samt parkeringskrav. 
 
FRE.S.18.06.01. Sommerhusområde ved Kærstrand, Lerbækvej. Ja Nej PMU/ØU 
 Fastlægger bestemmelser for udstykning og bebyggelse.  
 Kommuneplantillæg ændrer bebyggelsesprocent til max.  
 størrelse på bolig og udhus/garage. 
 
FRE.F.10.37.03. Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn Nej Nej PMU 
 Fastlægge principper for områdets udnyttelse til fritids- og  
 boligområde. 
 
SKA.BF.06.02.01 Bolig- Ferie og Fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen Ja Nej PMU/ØU/BR 
 Udvide anvendelsesmulighederne for Hedeboskolen til også  
 at indeholde bolig og ferie/fritids formål 
 

 

I alt er 21 planer behandlet som endelig vedtagelse eller forslag. Fordelingen er følgende: 

PMU     3 planer   (hvoraf 2 blev sendt til Byrådet via standsningsretten) 

ØU     12 planer 

BR        6 planer     
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Frederikshavn Kommune 

 

Att.: Centerchef John Kristensen 

E-post: joki@frederikshavn.dk og lech@frederikshavn.dk  

Cc: tilsynet@statsforvaltningen.dk  

 

 

 

  
 

Vedr. dispensation til omprioritering af lånedispensation for 2015 samt lånedi-

spensation fra restlånepuljen for 2015 til klimatilpasningsinvesteringer 

 

Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar 

2015 samt dagsorden af 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet 

om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering af 

skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro samt 

til investeringer i klimasikring på 25 mio. kr. af skader ved fremtidige ekstreme regn-

skyl. 

 

Som del af en løsning har kommunen i den forbindelse søgt om at en andel svarende 

til 18,5 mio. kr. af lånedispensation for 2015 på 33,5 mio. kr. til investeringer med ef-

fektiviseringspotentiale kan formålskonverteres til det ordinære anlægsområde, såle-

des at låneadgangen 100 pct. kan anvendes til anlægsudgifter til udbedringer af ska-

der af bl.a. veje som følge af regnvejret i uge 42 samt til forebyggende klimatilpas-

ningsinvesteringer. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed udtale følgende: 

 

Indledningsvis skal Økonomi- og Indenrigsministeriet hermed i medfør af lånebe-

kendtgørelsens § 17, jf. § 16, stk. 4, helt ekstraordinært meddele Frederikshavn 

Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte lånedispensation 

af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje for 2015 på 200 mio. kr. til investerin-

ger med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til finansiering af 

akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af forventede anlægs-

udgifter på 14,5 mio. kr. i 2015. Dispensationen er begrundet i de særlige klimamæs-

sige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede økonomi. 

 
Derudover skal Økonomi- og Indenrigsministeriet hermed, under henvisning til mini-
steriets udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsens § 16, 
stk. 1, meddele Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4 
mio. kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde 
på grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og forebyg-
gende klimatilpasningsinvesteringer. Det skal bemærkes, at der ved en reduktion i de 
forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr., der hermed er meddelt lånedispensa-
tion til, sker en tilsvarende reduktion af lånedispensationen.  
 
Lånedispensationen for 2015 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som Fre-
derikshavn Kommune reelt afholder i 2015. Der gøres endvidere opmærksom på, at 
der kun kan optages lån til finansiering af anlægsudgifter eksklusiv moms.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal understrege, at låntagningen skal ske på de 
vilkår m.v., der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 
om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. De nærmere vilkår for 
låntagningen er endvidere beskrevet i lånevejledningen. 

Sagsnr. 

2014 - 20360 

 

Doknr. 

210095 

 

Dato 

26-02-2015 

mailto:joki@frederikshavn.dk
mailto:lech@frederikshavn.dk
mailto:tilsynet@statsforvaltningen.dk
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Endelig kan Økonomi- og Indenrigsministeriet henvise kommunen til at søge om låne-
dispensation for 2016 til klimatilpasningsinvesteringer fra evt. relevante lånepuljer 
afsat i ØA16. 

 

Statsforvaltningen er underrettet om ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren H. Thomsen 
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Præstbro Kraftvarmeværk

Fjembhedevej  25, Præstbro

9330 Dronnninglund.

Varmeværkets bestyrelse, har besluttet at udskifte en 20 år gammel 
varmekedel til en ny energibesparende kedel. Besparelsen ved 
udskiftningen vil være på ca. 170000,00 Kr. pr år, hvilket vil gøre at vi 
kan levere billigere varme til vore forbrugere. Værket er gældfrit pr. 31-
12-14 og vi mener derfor at det er økonomisk ansvarligt at foretage en 
investering på 500000,00 kr. som en ny kedel vil koste.

Vi vil optage et lån via kommunekredit, løbende over 5 år, da det er den 
billigste finansiering. I den anledning søger vi Frederikshavn Kommune 
om Kommunegaranti på 500000,00 Kr. 

På bestyrelsens vegne

Formand

Mogens Sørensen.

Hovedgaden 34, Præstbro

9330 Dronninglund
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Virkning af nye PL‐skøn fra KL på budget 2015

Økonomiudvalget ‐4.501.906         
Arbejdsmarkedsudvalget 221.030              
Socialudvalget ‐5.020.396         
Sundhedsudvalget ‐858.958             
Børne‐ og Ungdomsudvalget ‐4.835.971         
Kultur‐ og Fritidsudvalget ‐301.777             
Teknisk Udvalg ‐353.313             
Plan‐ og Miljøudvalget ‐18.461               
Puljer til tværgående formål ‐77                       
I alt ‐15.669.830        

Økonomiudvalget 171.401              
Arbejdsmarkedsudvalget 26                        
Socialudvalget 1.005                  
Sundhedsudvalget ‐1.832                 
Børne‐ og Ungdomsudvalget ‐34.485               
Kultur‐ og Fritidsudvalget ‐9.068                 
Teknisk Udvalg 66.202                
Plan‐ og Miljøudvalget 22.709                
I alt 215.957              

Drift ‐ skattefinansieret ‐ budget 2015

Anlæg ‐ skattefinansieret ‐ budget 2015



Bilag: 13.1. Samling af skolernes indsatsområder

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 25. marts 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 28337/15

























































































Bilag: 13.2. Samling af høringssvarene fra skolebestyrelserne

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 25. marts 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 28336/15

































Bilag: 13.3. Kvalitetsrapport 2013-14

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 25. marts 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 4793/15



  

 

Marts 2015 

Den kommunale 

Kvalitetsrapport 

Skoleåret 2013-14 

 

Frederikshavn Kommune 



 
 

1 
 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 4 

Elevtal ................................................................................................................................................................ 5 

Nationale måltal ................................................................................................................................................ 6 

Nationale test ................................................................................................................................................ 6 

De nationale test i dansk læsning. ................................................................................................................. 7 

Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning ..................................................................................... 7 

Andel af elever der er gode i dansk læsning ............................................................................................. 8 

Andel af elever med dårligste resultater i dansk læsning ......................................................................... 8 

De nationale test i matematik ....................................................................................................................... 9 

Andel af de allerdygtigste elever i matematik ........................................................................................... 9 

Andel af elever der er gode i matematik ................................................................................................... 9 

Andel af elever med dårligste resultater i matematik ............................................................................. 10 

Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver ........................................................................................... 10 

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk, Frederikshavn Kommune .................................................. 10 

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i matematik, Frederikshavn Kommune .......................................... 10 

Ved folkeskolens afgangsprøve i matematik tegner sig det samme billede, en svag stigning i 

karaktergennemsnittet. ............................................................................................................................... 11 

Karaktergennemsnit i de bundne prøver, Frederikshavn Kommune .......................................................... 11 

Opnåede prøveresultater i Frederikshavn Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet, skoleåret 

2013-14. ....................................................................................................................................................... 12 

Opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve 2013-14 fordelt på de enkelte skoler. ...................... 13 

Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse ............................................................................ 16 

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference, Frederikshavn Kommune, 3 års periode .................. 16 

Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. .................................. 17 

Opgjort i de almindelige 9. klasser i Frederikshavn Kommune ................................................................... 17 

Opgjort i kommunens specialklasser ........................................................................................................... 18 

Inklusion .......................................................................................................................................................... 18 

Udviklingen i inklusionsgrad i Frederikshavn Kommune ............................................................................. 19 

Kompetencedækning for Frederikshavn kommunens samlede skolevæsen. ................................................. 19 

Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Frederikshavn ....................................... 20 

Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Frederikshavn ............................ 21 

Kompetencedækning på skoleniveau .......................................................................................................... 22 



 
 

2 
 

Uddannelsesstatus, Frederikshavn Kommune ................................................................................................ 23 

Uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse ............................................................ 23 

Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er påbegyndt en ungdomsuddannelse, 

kommuneplan.............................................................................................................................................. 23 

Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse, 

kommuneplan.............................................................................................................................................. 24 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, 

Frederikshavn .............................................................................................................................................. 25 

Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse fordelt på 

gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser ...................................................................................... 26 

Klager til Klagenævn ........................................................................................................................................ 26 

Skolebestyrelsernes høringssvar til Kvalitetsrapporten 2013-14. ................................................................... 27 

Bangsbostrand Skole ................................................................................................................................... 27 

Elling Skole ................................................................................................................................................... 27 

Frydenstrandskolen ..................................................................................................................................... 27 

Gærum Skole ............................................................................................................................................... 27 

Hørby-Dybvad Skole .................................................................................................................................... 27 

Jerup Skole ................................................................................................................................................... 27 

Nordstjerneskolen ....................................................................................................................................... 28 

Ravnshøj Skole ............................................................................................................................................. 28 

Skagen Skole ................................................................................................................................................ 28 

Stensnæsskolen ........................................................................................................................................... 28 

Strandby Skole ............................................................................................................................................. 29 

Sæby Skole ................................................................................................................................................... 29 

Sæbygaardskolen ......................................................................................................................................... 29 

Torslev Skole ................................................................................................................................................ 29 

Aalbæk Skole ............................................................................................................................................... 30 

Bilag til Kvalitetsrapporten .............................................................................................................................. 30 

Bangsbostrand Skole ................................................................................................................................... 30 

Elling Skole ................................................................................................................................................... 30 

Frydenstrandskolen ..................................................................................................................................... 30 

Gærum Skole ............................................................................................................................................... 30 

Heldagsskolen .............................................................................................................................................. 30 

Hørby-Dybvad Skole .................................................................................................................................... 30 



 
 

3 
 

Jerup Skole ................................................................................................................................................... 30 

Nordstjerneskolen ....................................................................................................................................... 30 

Ravnshøj Skole ............................................................................................................................................. 30 

Skagen Skole ................................................................................................................................................ 31 

Stensnæsskolen ........................................................................................................................................... 31 

Strandby Skole ............................................................................................................................................. 31 

Sæby Skole ................................................................................................................................................... 31 

Sæbygaardskolen ......................................................................................................................................... 31 

Torslev Skole ................................................................................................................................................ 31 

Aalbæk Skole ............................................................................................................................................... 31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

Indledning 
 

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk 

evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og 

kvalitetsudvikling. 

 

I foråret 2014 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en ny skolepolitik, ”Vi vil være bedre” for folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune.  Skolepolitikken sætter den fælles retning og giver skolerne plads til at løse 

opgaven med at indfri de nationale og lokale målsætninger. 

 

Med folkeskolereformen opstilles en række nationale mål for folkeskolens udvikling, der giver en klar 

retning og sætter et højt ambitionsniveau.  

 

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan 

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater 

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 

 

Kvalitetsrapporten har både et bagudrettet resultatfokus og et kvalitets- og udviklingsrettet 

fremtidsperspektiv i form af handleplaner. Kvalitetsrapporten indeholder både lokale handleplaner 

gældende for den enkelte skole men ligeledes handleplaner for det samlede skolevæsen.  

 

Processen for udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsrapporten foregår efter følgende systematik: 

 

Den lokale skole 

 

Drøfter egne resultater i fagudvalg, på personalemøder, med det enkelte 

team, med skolens bestyrelse mv.  

 

Udarbejder handleplaner på baggrund af skolens resultater og/eller på 

baggrund af Frederikhavn Kommunes skolepolitik 

Center for Skole Gennemgår af kommunens resultater. 

 

Udarbejder handleplaner på baggrund af kommunens samlede resultater 

og/eller på baggrund af Frederikhavn Kommunes Skolepolitik 

Skole / Center for Skole Skolens ledelse afholder møde med skolechefen, hvor skolens resultater 

drøftes og handleplaner fremlægges. Evt. nye handleplaner aftales.   

Skolebestyrelse Afgiver høringssvar om kvalitetsrapporten. 
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Børne- og 

ungdomsudvalg 

Børne- og ungdomsudvalget drøfter kvalitetsrapporten herunder eventuelle 

nye udviklingsplaner.  

Byrådet Drøfter og tager stilling kvalitetsrapporten 

 

Den lokale skole Følger op på egne mål- og handleplaner gennem systematisk evaluering af 

disse.  

Skole / Center for Skole Skolens ledelse og skolechefen afholder opfølgningsmøde vedrørende 

skolens evalueringer af mål – og handleplaner.  

Børne- og 

ungdomsudvalget 

Holdes løbende orienteret om de kommunale indsatsområder 

 

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 

2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, 

kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 

 

Elevtal 
 

Frederikshavn Kommune havde i skoleåret 2013-14 seksten folkeskoler med et samlet elevtal på 5829 

elever i børnehaveklasse til 9. klasse. 

Som det fremgår af nedenstående diagram, er der i perioden 2011/12 – 2013/14 sket et fald i elevtallet på 

478 elever, hvilket svarer til et fald på 7,8 %. 
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Nationale måltal 
 

Folkeskolereformen, som skal være med til at sikre et løft af folkeskolen, har fastsat følgende nationale mål 

og resultatmål: 

 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige, de kan. 

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 

- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

 

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 

- Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset 

social baggrund skal reduceres år for år. 

 

Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 

- Elevernes trivsel skal øges 

 

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med VIA Efter- og Videreuddannelse planlagt et 

uddannelsesforløb for alt det pædagogisk personale i folkeskolen. Medarbejderne arbejder med ”Målstyret 

undervisning og aktionslæring”.  

Vi har valgt at arbejde med netop dette indhold, da vi mener, det vil være medvirkende til at højne det 

faglige niveau og skabe bedre resultater i alle folkeskolens fag.  

Vi har derfor også valgt, at de enkelte skoler skal udarbejde handleplaner, som beskriver, hvordan de 

arbejder med emnet på egen skole. Alle handleplaner er vedlagt som bilag til kvalitetsrapporten.  

 

Nationale test 

 

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. I løbet af skoletiden skal eleverne 

gennemføre nationale test i dansk læsning, matematik, engelsk, biologi, geografi og fysik/kemi.  

Der er krav om, at de nationale test i dansk læsning og matematik skal være en del af kvalitetsrapporten, de 

er dog omfattet af tavshedspligten, derfor vil de enkelte skolers resultater eller kommunens resultater ikke 

være med i rapporten.  

I de kommende afsnit kan I se hvordan eleverne i Frederikshavn Kommune er placeret i forhold til 

placeringer på landsplan. 
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De nationale test i dansk læsning.  

 

Af nedenstående tabeller fremgår det, at Frederikshavn Kommune er placeret under landsgennemsnittet, 

når det drejer sig om andelen af elever i kategorien ”de allerdygtigste” i dansk læsning. Det samme gør sig 

gældende i kategorien ”gode elever ” dansk læsning. 

 

Ser vi på kategorien ”elever der er dårlige i dansk læsning” kan vi konstatere, at kommunens andel er større 

end andelen på landsplan. 

 

På baggrund af de opnåede resultater vil vi i løbet af foråret udarbejde handleplaner, som skal beskrive 

hvilke tiltag, der skal arbejdes med for at højne det faglige niveau i læsning. Alle skoler skal arbejde med 

området, hvor der skal være beskrivelser af: 

 

- Hvilke tiltag, der skal tages for at komme nærmere det nationale mål om, at 80 % af vores elever 

skal være gode læsere 

- Hvilke tiltag den enkelte skole vil sætte i værk for at øge andelen af de allerdygtigste elever 

- Hvilke tiltag den enkelte skole vil iværksætte for at reducere andelen af elever der har opnået 

dårlige resultater. 

 

Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning 
 

 Lands- 

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

2. klasse 9 % 6 % 0 – 23 % 8 skoler har ingen elever, der ligger i 

kategorien ”de allerdygtigste” 

7 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

5 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

4. klasse 8 % 5 % 0 – 12 % 4 skoler har ingen elever i kategorien ”de 

allerdygtigste” 

6 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer en 

skole sig bedre end landsgennemsnittet. 

6. klasse 7 % 4 % 0 – 7 % 4 skoler har ingen elever, der ligger i 

kategorien ”de allerdygtigste” 

7 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet. 

8. klasse 11 % 9 % 0 – 22 % 2 skoler har ingen elever, der ligger i 

kategorien ”de allerdygtigste” 

8 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnit, heraf klarer de 6 
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af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

 

Andel af elever der er gode i dansk læsning 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

2. klasse 77 % 71 % 52 – 92 % 6 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

4 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

4. klasse 72 % 68 % 38 – 88 % 10 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

9 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

6. klasse 72 % 69 % 48 – 79 % 9 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

6 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

8. klasse 76 % 76 % 61 – 100 % 8 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet og dermed også 

bedre end landsgennemsnittet 

 

Andel af elever med dårligste resultater i dansk læsning 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

2. klasse 10 % 12 % 4 – 38 % Vi har 11 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 

gennemsnit, heraf har de 10 skoler også 

færre elever i kategorien end der er på 

landsgennemsnittet 

4. klasse 12 % 14 % 4 – 30 % Vi har 9 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 

gennemsnit, heraf har de 7 skoler også 

færre elever i kategorien end 

landsgennemsnittet. 

6. klasse 11 % 13 % 3 – 24 % Vi har 10 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 
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gennemsnit, heraf har de 7 skoler også 

færre elever i kategorien end der er på 

landsgennemsnittet. 

8. klasse 9 % 8 % 0 – 19 % Vi har 8 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 

gennemsnit og landsgennemsnittet.  

                                                                                                         

De nationale test i matematik 
 

I matematik er Frederikshavn Kommune placeret meget tæt på landsgennemsnittet. 

I første omgang vil vi ikke arbejde med området som kommunalt indsatsområde, men vil følge udviklingen 

af elevernes faglige niveau i matematik tæt. Vi har ligeledes bedt skolerne om at være bevidste om, hvor 

deres elever er placeret og om nødvendigt give området et øget fokus. 

 

Andel af de allerdygtigste elever i matematik 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

3. klasse 5 % 3 % 0 – 9 % 5 skoler har flere elever i kategorien ”de 

allerdygtigste” end der er på både 

kommune- og landsgennemsnit 

6. klasse 7 % 5 % 0 – 11 % 5 skoler har flere elever i kategorien ”de 

allerdygtigste” end det kommunale 

gennemsnit, heraf har de 4 skoler også 

flere end landsgennemsnittet 

 

 

Andel af elever der er gode i matematik 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

3. klasse 65 % 64 % 33 – 80 % 9 skoler har flere elever der er gode til 

matematik end det kommunale 

gennemsnit, heraf har 7 skoler også flere 

elever end landsgennemsnittet. 

6. klasse 69 % 68 % 44 – 80 % 8 skoler har flere elever der er gode til 

matematik end det kommunale 

gennemsnit, heraf har 7 skoler også flere 

elever end landsgennemsnittet. 
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Andel af elever med dårligste resultater i matematik 

 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

3. klasse 15 % 16 % 4 – 42 % 6 skoler har flere elever der opnår dårlige 

resultater end det kommunale 

gennemsnit og 8 skoler opnår dårlige 

resultater end landsgennemsnittet. 

6. klasse 16 % 17 % 5 – 32 % 7 skoler har flere elever der opnår dårlige 

resultater end det kommunale 

gennemsnit og 9 skoler opnår dårlige 

resultater end landsgennemsnittet. 

 

Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver 

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk, Frederikshavn Kommune 

 
Igennem de seneste tre år er der sket en svag stigning i det opnåede karaktergennemsnittet ved 

afgangsprøven i dansk.  

 

Som det fremgår af ovenstående søjler, er der kun en søjle for ordenskarakterer for skoleåret 2011/12. Det 

skyldes, at orden ikke længere er en disciplin ved folkeskolens afgangsprøve. 

 

 

 

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i matematik, Frederikshavn Kommune 
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Ved folkeskolens afgangsprøve i matematik tegner sig det samme billede, en svag stigning i 

karaktergennemsnittet.  

 

Karaktergennemsnit i de bundne prøver, Frederikshavn Kommune 

 

Samlet set har der været en positiv udvikling i det karakteregennemsnit, som eleverne har opnået ved 

afgangsprøverne, når vi ser på de bundne prøvefag.  

Frederikshavn Kommune er i skoleåret 2013/14 således på niveau med landsgennemsnittet. 

 

Der bliver ikke udarbejdet kommunale handleplaner på baggrund af skolernes opnåede resultater ved 

afgangsprøverne. Det skyldes de omfattende strukturændringer på hele skoleområdet. 

 

Den enkelte skole og skolens ledelse har opgaven og ansvaret for at diskutere de opnåede resultater samt 

foretage de nødvendige handlinger. 
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Opnåede prøveresultater i Frederikshavn Kommune sammenlignet med 

landsgennemsnittet, skoleåret 2013-14. 

 
Ser man på de opnåede resultater fordelt på de enkelte fag, kan vi se, at Frederikshavn Kommune ligger lige 

under landsgennemsnittet i dansk og engelsk, men er placeret lige over gennemsnittet i fysik/kemi og 

matematik. 
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Opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve 2013-14 fordelt på de 

enkelte skoler. 
 

Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i dansk ved afgangsprøven 

2013-14. 
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Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i matematik ved afgangsprøven 

2013-14. 
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Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i de bundne prøvefag ved 

afgangsprøven 2013-14. 
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Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse  

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference, Frederikshavn Kommune, 3 

års periode 
 

Nedenstående diagram viser hvilke resultater de enkelte skoler har opnået sammenstillet med hvilke 

forventninger der er til opnåede resultater. 

 

Alle skolerne i Frederikshavn Kommune er gennem de sidste tre år placeret, hvor det var forventeligt. Få 

skoler klarer sig en smule bedre eller dårligere end forventet. 

 

Ser man udelukkende på forskellene mellem karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference giver dette 

ikke anledning til bekymring.  

 

 

Skole: Skoleår 

2010/11 – 2012/13 

Karaktergennemsnit Socioøkonomisk reference Forskel 

Bangsbostrand Skole 6,2 6,2 0,0 

Frydenstrandskolen 6,2 6,1 0,1 

Gærum Skole 6,7 6,4 0,3 

Hørby-Dybvad Skole 6,5 6,5 0,0 

Jerup Skole 6,1 6,5 -0,4 

Nordstjerneskolen 6,6 6,3 0,3 

Ravnshøj Skole 6,9 6,6 0,3 

Skagen Skole 5,8 5,9 -0,1 

Stensnæsskolen 6,6 6,1 0,5 

Strandby Skole 6,2 6,2 0,0 

Sæby Skole 6,9 6,6 0,3 

Sæbygaardskolen 6,1 6,3 -0,2 

Torslev Skole 6,3 6,0 0,3 

Aalbæk Skole 6,0 6,0 0,0 
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Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og 

matematik. 
 

I forbindelse med indførelse af ny reform for erhvervsskolerne er der indført krav om, at den enkelte elev 

som minimum skal opnå karakteren 2 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at 

kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse. 

Det er derfor blevet obligatorisk at kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om dette. 

Frederikshavn Kommune følger landsgennemsnittet når vi ser på alle vores afgangselever under et. 

Deler man opgørelsen op på normalklasser og specialklasser ligger vi ligger over landsgennemsnittet. 

 

 

 

Opgjort i de almindelige 9. klasser i Frederikshavn Kommune 
 

 
Ser vi isoleret på eleverne i de almindelige 9. klasser, opnår 91,5 % af elever 2 eller derover i både dansk og 

matematik ved folkeskolen afgangsprøve, hvilket er lige over landsgennemsnittet- 
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Opgjort i kommunens specialklasser 
 

 
 

Det samme gør sig gældende for eleverne i vores specialklasser. Her opnår 18,8 % af eleverne 2 eller 

derover ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Et resultat der er lige over gennemsnittet. 

Fra skoleåret 2011/12 og til skoleåret 2012/13 er der sket et stort fald i andelen af de elever, der som 

minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik. Vi kender ikke umiddelbart årsagen dertil, men regner 

med, at det dels skyldes, at næsten alle elever nu går til afgangsprøven, mens det tidligere kun var de 

allerdygtigste elever i specialklasserne, der gik til afgangsprøve.  

 

Inklusion 
 

Der er opstillet målsætninger på både nationalt og lokalt plan for, at flere elever skal inkluderes i de 

almindelige klasser.  

På nationalt plan er målet, at 96 % af alle elever er inkluderet i 2015 og 97 % i 2020. 

I Frederikshavn Kommune er målet, at 95 % af alle elever i 2015 skal være inkluderede i de almindelige 

folkeskoleklasser, og at tallet i 2020 er på 97 %. 

I oktober 2014 var 94,8 % af eleverne i Frederikshavn Kommune inkluderede.  
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Udviklingen i inklusionsgrad i Frederikshavn Kommune 
 

 

Kompetencedækning for Frederikshavn kommunens samlede skolevæsen. 
 

Med den nye skolereform er der indført krav om, at alle elever i 2020 skal undervises af lærere, som enten 

har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 

opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.  

 

 

Undervisningsministeriet definerer: 

Undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer: 

 

At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som 

linjefag på læreruddannelsen. 

At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en 

efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, 

der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn 

i denne forbindelse. 

 

 

Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på 

kommuneniveau. 

I nedenstående diagram kan aflæses, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af 

undervisere med ”undervisningskompetence” eller ”tilsvarende kompetencer”. 

 

Det fremgår af diagrammet, at Frederikshavn Kommune ligger over landsgennemsnittet, hvad angår 

antallet af undervisningstimer, der læses af lærere med undervisningskompetencer svarende til 

linjefagsniveau. 
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Frederikshavn 
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Frederikshavn 

I nedenstående diagram er kompetencedækningen fordelt på folkeskolens fag 
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Det fremgår, at det største gab mellem antal undervisningstimer og kompetencedækningen er i fagene 

kristendomskundskab og natur/teknik.  

I fagene dansk og musik har vi på nuværende tidspunkt en dækningsgrad, der ligger over de 95 %, som er 

målet i 2020. 

I fagene engelsk, tysk, idræt og madkundskab er Frederikshavn Kommune meget tæt på målet. 

 

Kompetencedækning på skoleniveau 

Af nedenstående skema frem går det, at 11 af kommunens skoler er over landsgennemsnittet når det 

drejer sig om kompetencedækning. 
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Uddannelsesstatus, Frederikshavn Kommune 
 

Frederikshavn Kommune skal i lighed med alle andre arbejde henimod, at 95 % af en ungdomsårgang får en 

ungdomsuddannelse. 

 

Uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse 
 

Som det kan aflæses af nedenstående graf påbegynder 96,2 % af vores elever en ungdomsuddannelse. Det 

tal der har ligget rimeligt stabilt de seneste år. 

 

 
 

Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er påbegyndt en 

ungdomsuddannelse, kommuneplan 
 

Et mere interessant tal at have øje på er andelen af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er 

påbegyndt en ungdomsuddannelse. Dette tal er lavere end det foregående, hvilket kan være et udtryk for, 

at nogle elever er droppet ud af ungdomsuddannelsen.  

Kommunens UU vejledere følger denne udvikling tæt og handler på det, hvor det er nødvendigt. 
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Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 

ungdomsuddannelse, kommuneplan. 
 

Et andet mål der på nationalt plan arbejdes på er at flere af eleverne vælger at påbegynde en 

ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse. Her i kommunen kan vi registrere en svag stigning gennem de 

seneste år. 
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. 

klasse, pr. skole, Frederikshavn 

 
 

Som baggrund for ovenstående diagram var der ingen indberettede oplysninger fra Heldagsskolen og 

Stensnæsskolen. 
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Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 

ungdomsuddannelse fordelt på gymnasiale uddannelser og 

erhvervsuddannelser 
 

 
Af ovenstående diagram fremgår det, at der er sket et fald i andelen af elever der efter 9. klasse vælger at 

begynde en erhvervsuddannelse. 

  

Klager til Klagenævn 
Jf. bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter skal det fremgå, hvor mange klager der sendt til klagenævnet for 

specialundervisning. 

Fra borgere i Frederikshavn Kommune, er der sendt en klage til klagenævnet for Specialundervisning. 
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Skolebestyrelsernes høringssvar til Kvalitetsrapporten 2013-14. 
Nedenunder kan skolebestyrelserne indsendte udtalelser til kvalitetsrapporten læses i deres fulde ordlyd 

Bangsbostrand Skole 
Rapporten er drøftet på vores bestyrelsesmøde d. 11. februar 2015. Rapporten er taget til efterretning. Vi 

bemærker at de Nationale Test ikke kan stå alene når man skal måle/evaluere på den enkelte elev. 

Elling Skole 
Dokumentet omhandlende beskrivelser af indsatsområder for målstyret praksis og aktionslæring anser vi 

for værende et godt værktøj til ledelsen og medarbejderne. Det giver mulighed for at gøre delindsatserne 

operationelle, som fx AL-tovholdernes arbejde med medarbejdergruppen på skolen. 

Fremadrettet betragter vi værktøjet som en mulighed for, at den enkelte skole bliver mere bevidst om 

hvilke målsætninger/indsatser der arbejdes frem imod samt at dette kan styrke skolens dialog med 

forvaltningen og skolebestyrelsen. 

Elling Skoles bestyrelse har set og drøftet de nationale måltal for læsning og matematik. Med skolens 

fremtidsudsigter in mente har resultaterne ikke givet anledning til yderligere drøftelse 

Frydenstrandskolen 
Skolebestyrelsen tager rapporten til efterretning, men hæfter sig ved at Frederikshavn Kommune på mange 

parametre ligger under landsgennemsnittet. Bestyrelsen vil gerne udtrykke bekymring om der investeres 

nok på skoleområdet. Er der sparet for meget på området i Frederikshavn Kommune? 

Gærum Skole 
Fællesbestyrelsen på Gærum skole og Kernehuset 

Høringsdokumentet Kvalitetsrapporten 2013-14 er blevet drøftet på ekstraordinært bestyrelsesmøde på 

Gærum skole tirsdag den 4. februar 2015, hvorfra følgende bemærkes: 

 

Generelt:  

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at det dels kan være svært at gennemskue tallene i de forskellige 

tabeller da man ikke får et billede af den store sammenhæng, dels giver rapporten ”kun” et her og nu 

billede af hvad eleverne kan. Det kunne være interessant at have en visning af den enkelte skoles elevers 

faglige progression. Det vil måske give et andet billede af indsatsen.  

Det er et positivt element at kvalitetsrapporten tager indsatsområder med i rapporten. Man kører bedre bil 

når man ser frem på vejen og ikke udelukkende kører efter bakspejlet. 

Hørby-Dybvad Skole 
Skolebestyrelsen ved Hørby-Dybvad Skole tager det udsendte materiale vedr. kvalitets-rapporten for 

skoleåret 2013-2014 til efterretning, og har ingen bemærkninger hertil. 

Bilag med beskrivelser vedr. målstyret praksis og aktionslæringsforløb er gennemgået på bestyrelsens 

januar møde, og arbejdet hermed følges af bestyrelsen resten af skoleåret. 

Jerup Skole 
Kvalitetsrapporten for 2013-14 har været til gennemsyn og drøftelse i bestyrelsen på Jerup skole.  

Rapporten og ledelsens handleplan er taget til efterretning. 
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Kvalitetsrapport for 2013-14 kan for ikke indviede give indtryk af, at læringsniveauet på Jerup skole er lavt. 

Det kan vi, som ledelse og skolebestyrelse konstatere er langt fra sandheden. 

 

For det første skal vi være bevidste om, at afgangsprøver og test giver et øjebliksbillede af det faglige 

niveau. Vi erkender dog, at test- og prøveresultater i 2013-14 ikke har vist de forventede resultater. 

I foråret 2015 vil vi derfor i samarbejde med personalet have øget fokus på test og læsning. 

 

Den daglige undervisning bærer præg af personalets bevidsthed om læsningens betydning for trivsel og 

læring:   

Hos indskolingen er der dagligt læsebånd og træningsøvelser med at læse. Der er indført læsekontrakter 

med 3.klasse som dagligt ajourføres. 

På mellemtrinet er der læsetræning 3-4 gange ugentligt af 20 minutters varighed. Der er læsekontrakter 

med eleverne. I perioder sættes ind med træning af specifikke emner, som fag læsning, øget læsehastighed 

osv.   

I udskolingen er der læsetræning af 20 minutters varighed flere gange om ugen. Desuden skærper 

bibliotekaren elevers læselyst, ved hele tiden at ”fodre” dem med nye titler og opfordringer til at læse de 

nye bøger.  

Nordstjerneskolen 
Vi har modtaget udkastet til en kvalitetsrapport  

Vi har ingen kommentarer dertil. 

Ravnshøj Skole 
Bestyrelsen på Ravnshøj Skole tager kvalitetsrapporten til efterretning. 

Skagen Skole 

Skolebestyrelsen har på sit ordinære møde d. 4. februar 2015 drøftet Kvalitetsrapporten 2013/2014 og 

Skagens Skoles fremadrettede indsatsområder vedrørende målstyring og nationale test. 

Skolebestyrelsen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. 

Stensnæsskolen 

Fællesbestyrelsen for Stensnæsskolen, Stensnæs SFO og Voerså Børnehave har følgende kommentarer til 

Kvalitetsrapporten 2013-14. 

Vi kan på de tre diagrammer, som viser prøveresultaterne fra afgangsprøverne i henholdsvis dansk, 

matematik og bundne prøvefag, med tilfredshed konstatere, at Stensnæsskolens resultater ligger over både 

landsgennemsnittet og det kommunale gennemsnit. 

På diagrammet, som viser forskellen mellem karaktergennemsnit og socioøkonomiske reference, kan vi 

også konstatere, at Stensnæsskolen har den største positive forskel i kommunen (+0,5). 

Vi er på elevernes vegne selvfølgelig glade for de fine resultater, men vi kan heller ikke undgå¨, at være lidt 

bekymrede for de fremtidige muligheder for at lave lige så gode resultater. Bekymringen går især på, om 

den nye elevtalsafhængige ressourcemodel vil have den konsekvens for små skoler med lave 

klassekvotienter, at der fremadrettet ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til at tilbyde den 
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supplerende undervisning og holddeling, som indtil videre har været medvirkende til de gode faglige 

resultater. 

Strandby Skole 

I bestyrelsen har vi drøftet Strandby Skoles resultater i forhold til kommune og landsgennemsnit.  

Vi kan se, at der er et potentiale i at løfte flere af de gode læsere over i gruppen af de allerdygtigste læsere. 

Vi placerer os fornuftigt omkring kommunegennemsnittet. Selvom vi kan blive bedre i antallet af de 

allerdygtigste læsere, kan vi se, at vi har rigtig godt fat i antallet af de svageste læsere. Her ligger vi heldigvis 

under både kommune og landsgennemsnit.  

På skolen bliver der arbejdet systematisk med test og opfølgning i både dansk og matematik. Resultater og 

strategier drøftes på ressourcecentermøder og i klassekonferencer.  

I matematik præsterer vi til gengæld rigtig godt.  

Ovenstående tendenser er ret entydige på alle årgange og afspejles også i afgangsprøverne. 

Skolebestyrelsen har også drøftet skolens indsatsområde og delmålene i forbindelse med den målstyrede 

praksis og aktionslæringen. Det er en spændende udfordring, og vi afventer spændt, om vi på længere sigt 

vil kunne aflæse bedre resultater på baggrund af den målstyrede praksis og synlige læringsmål. 

Skolebestyrelsen er generelt godt tilfreds med de resultater, der præsteres i både nationale test og til 

afgangsprøverne. Der er ingen store udfald eller alarmerende tendenser. 

Sæby Skole 
Skolebestyrelsen har på møde den 9./2.-15 behandlet og forholdt sig til Kvalitetsrapporten 2013-14, og 

tager denne til efterretning. 

Bestyrelsen vil med interesse følge processen og arbejdet med implementeringen af de lokale delmål for 

indsatsområdet omkring Målstyret praksis og aktionslæring. 

Sæbygaardskolen 

Rapporten taget til efterretning 

Torslev Skole 
Skolebestyrelsen ved Torslev Skolen har gennemgået kvalitetsrapporten og tager den til efterretning. Vi i 

bestyrelsen er generelt glade for, at den har fokus på (bilag med) udvikling af faglige og pædagogiske 

områder.  

 

Det er positivt, at der kan udfærdiges handleplaner løbende, og at de kan tilføjes rapporten. Det ser 

bestyrelsen som et stort og kvalitativt fremskridt. De faglige resultater vil på længere sigt medføre flere 

lokale handleplaner på Torslev Skole. 

 

Bestyrelsen anerkender et vist fokus på nationale test og faglige karakterer i dansk og matematik, men vi 

udtrykker også bekymring over, hvis skolevæsnet som helhed kun fokuserer på disse specifikke faglige test. 

Vi mener, testene er udtryk for øjebliksbilleder, og at der kan være omstændigheder, der påvirker 

resultatet uden skolen har indflydelse på disse.  
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Vi ønsker ikke en undervisningen der tilrettelægges, så eleverne oplæres i testsituationer. Der bør være et 

mere holistisk syn på undervisning og evalueringen af denne. Det må være et opmærksomhedspunkt ved 

kommende kvalitetsrapporter. 

 

Vi anerkender, at trivsel bliver en del af rapporten, når trivselsundersøgelsen foreligger.  

Aalbæk Skole 
Kvalitetsrapporten for 2013-14 har været til gennemsyn og drøftelse i bestyrelsen på Aalbæk skole.  

Rapporten er taget til efterretning og inddrages i bestyrelsesarbejdet i de kommende måneder.  

Pga. en kort tidsfrist har arbejdet ikke fået den ønskede opmærksomhed.  

 

Bilag til Kvalitetsrapporten 

Bangsbostrand Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

2. Nationale test 

Elling Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Frydenstrandskolen 
1. Dansk læsning i indskolingen med fokus på læseforståelse 

2. Inklusion 

3. Aktionslæring og målstyret praksis 

Gærum Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Heldagsskolen 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Hørby-Dybvad Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Jerup Skole 
1. Målstyret praksis (MP) og aktionslæring (AL) 

Nordstjerneskolen 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Ravnshøj Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 
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Skagen Skole 
1. Forbedring af resultater i nationale test i dansk i indskolingen 

2. Matematik på mellemtrinet 

3. At fremme opmærksomheden omkring de nationale test og deres afvikling på Skagen Skole 

Stensnæsskolen 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Strandby Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Sæby Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Sæbygaardskolen 
1. Forandringsledelse under strukturændringerne 

2.  Fagligt niveau i matematik 8.-9. klasse 

3. Tydelige læringsmål 

Torslev Skole 
1. Udvikling af læsning på skolens nuværende 3. årgang 

2. Udvikling af matematikundervisningen i indskolingen 

3. Målstyret praksis og aktionslæring 

Aalbæk Skole 
1. Målstyret praksis (MP) og aktionslæring (AL) 
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