
Referat Økonomiudvalget
Ordinært møde

Dato 21. januar 2015

Tid 14:30

Sted ML 0.23 (byrådslounge)

NB.

Fraværende Ingen 

Stedfortræder

Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand

Lars Møller (V) 

Bjarne Kvist (A) 

Carsten Sørensen (DF) 

Ole Rørbæk Jensen (A) 

Jens Ole Jensen (V) 

Ida Skov (Ø) 

   



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 2 af 42

Indholdsfortegnelse

Side

1. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.BE.04.01.01 for "Hvide Hus", Skagen...............................................5

2. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.F.11.09.01, Hotelferielejligheder ved Aalbæk...................................6

3. Kystsikring ved Gl. Skagen - kommunens udgifter ......................................................................................7

4. Udpegning til styregruppe for Strategisk Midtbyudvikling ............................................................................11

5. Byrådsseminar 2014....................................................................................................................................14

6. Indstilling til Landsbyggefonden - foreløbig helhedsplan (skema A), Skagen Boligforening, afdeling 12, 
Polarstjernevej 1-42, Skagen.......................................................................................................................15

7. Overdragelse af de grønne arealer..............................................................................................................18

8. Økonomiorientering .....................................................................................................................................20

9. Finansiering af overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder i budget 2015 ............................21

10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Økonomiudvalgets budgetområde 2015 .......................24

11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og Miljøudvalget 2015..........................................25

12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalg 2015.....................................................26

13. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Socialudvalget ....................................................................................28

14. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Sundhedsudvalget..............................................................................29

15. Frigivelse af rådighedsbeløb på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde 2015.................................30

16. Frigivelse af rådighedsbeløb på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2015..................................................31

17. Ansøgning fra Frederikshavn Produktionsskole om fritagelse for betaling af grundskyld ...........................32

18. Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med tilbagebetaling af kapitalindskud .................33

19. Ønske om tilføjelse til Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik .................................................35

20. Orientering om arbejde med ny demografireguleringsmodel.......................................................................37

21. Orientering om uddelegering af budgetramme 2015 til laveste identificerbare omkostningssted ...............40



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 3 af 42

22. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand ...................................................................................................41

23. Salg af Skansegade 10, Frederikshavn.......................................................................................................42

Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 43



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 4 af 42

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
1 216190/14 Åben Lp.SKA.BE.04.01.01(PMU13.01.15).pdf
1 216189/14 Åben KPT.09.79(PMU13.01.15).pdf
2 211698/14 Åben Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01, 

Hotelferielejligheder ved Aalbæk
2 211767/14 Åben Lokalplan SKA.F.11.09.01 Hotelferielejligheder ved 

Aalbæk_09.12.2014.pdf
3 217039/14 Åben Kortbilag 1 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf
3 217040/14 Åben Kortbilag 2 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf
5 216915/14 Åben Byrådsseminar 2014 - Notat
6 4746/15 Åben Kort beskrivelse af helhedsplanen for Polarstjernevej
7 184997/14 Åben Notat om samarbejde og snitflader vedrørende "grønne 

arelaer" mellem Center for Park og Vej samt Center for Kultur 
og Fritid

18 5301/15 Åben Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med 
tilbagebetaling af kapitalindskud

19 194736/13 Åben Overordnet rygepolitik 2013.pdf
21 211803/14 Åben Afgrænsning af identificerbare omkostninggssteder indenfor 

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 5 af 42

1. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.BE.04.01.01 for "Hvide 
Hus", Skagen

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på 
møderne den 30. september 2014.  
 
Forslag til lokalplan SKA.BE.04.01.01 for ”Hvide Hus” i Skagen samt 
kommuneplantillæg nr. 09.79 har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 
7. oktober til den 2. december 2014. Formålet med lokalplanen er at ændre 
anvendelsen af området fra offentlige formål til bolig- og erhvervsformål.
 
Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres minimum 1 p-plads pr. bolig, 
hvilket er en neddrosling i forhold til de generelle krav 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-
lav bebyggelse.
 
Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget indsigelser til de fremlagte planforslag 
i løbet af offentlighedsfasen. Der er derfor ikke foretaget rettelser i vedlage plan i 
forhold til det fremlagte planforslag.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.BE.04.01.01 samt Kommuneplantillæg nr. 
09.79 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.
 

Bilag
Lp.SKA.BE.04.01.01(PMU13.01.15).pdf (dok.nr.216190/14)
KPT.09.79(PMU13.01.15).pdf (dok.nr.216189/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11562
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.F.11.09.01, 
Hotelferielejligheder ved Aalbæk

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

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

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

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

Bilag
Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01, Hotelferielejligheder ved Aalbæk 
 (dok.nr.211698/14)
Lokalplan SKA.F.11.09.01 Hotelferielejligheder ved Aalbæk_09.12.2014.pdf (dok.nr.211767/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8291
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 7 af 42

3. Kystsikring ved Gl. Skagen - kommunens udgifter

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 6. oktober 2014 at fremme 
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen med en bidragsafgrænsning på 500 m fra 
kystlinjen samt at igangsætte videre arbejde med detailprojektering m.v.
 
I forbindelse med detailprojekteringen er prisoverslaget blevet revideret i forhold til 
det, der blev fremlagt for Teknisk Udvalg i juni 2014. 
 
Revisionen indebærer dels, at andelen af uforudseelige udgifter er faldet, men det 
indebærer også, at beløbet, der skal bruges til renovering af eksisterende høfder er 
steget, da disse høfder via besigtigelse er blevet vurderet at være i væsentlig ringere 
tilstand, end det var forudsat i projektet fra 2006. Det er endvidere vurderet, at der 
ikke er behov for yderligere skråningsbeskyttelse ved de eksisterende høfder fra 
1950, hvorfor denne post udgår.
 
I nedenstående tabel ses det nye overslag. 
 

Udgiftspost Prisoverslag 
november 2014

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,-
Projektering og tilsyn 499.000,-
Tekniske forundersøgelser 37.000,-
Renovering af eksisterende høfder 3.402.200,-
Skråningsbeskyttelse ved eks. 1950-høfder 0,-
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst 766.650,-
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring 3.755.200,-
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option) 129.700,-
Uforudseelige udgifter (10 %) 858.975,-
I alt 9.798.725,-

 
Kommunen skal i starten af 2015 udsende indkaldelse til borgermøde til de 
grundejere, som ligger inden for det foreslåede bidragsområde. I denne forbindelse 
skal der vedlægges et overslag over udgifterne samt forslag til disses fordeling. Det 
skal derfor afklares, om de tidligere fordelingsprincipper – som har udgangspunkt 
helt tilbage til 2008 - skal fastholdes, eller om der skal ske en justering med 
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.
 
I det hidtidige notat om bidragsfordeling – som var vedlagt Teknisk Udvalgs 
dagsorden i juni 2014 – fremgik følgende:
De samlede udgifter til projektet er vurderet til at være på ca. 9,5 mio. kr. ekskl. 
moms.(inklusiv rådgivning og forundersøgelser). Heri er undtaget den optionale 
læsidesikring ved Højen Fyr, der er et privatfinansieret anlæg.
 
Udgifterne til projektets 2 nordøstlige høfder afholdes som et privatfinansieret anlæg, 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11153
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tist
 Besl. komp: TU/ØU
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hvor udgifterne på ca. 900.000 kr. dækkes af ejeren af Højen Fyr og Frederikshavn
kommune i fællesskab med 50 % til hver af parterne.
 
I bidragsfordelingen er der indregnet et tilskud fra Kystdirektoratet på 500.000 kr.
Kystdirektoratet har bekræftet, at tilskuddet følger projektet.
 
Herudover bidrager Frederikshavn Kommune med ca. 2,4 mio. kr. ekskl. moms til
kystbeskyttelsesprojektet – svarende til omkostningen til renovering af eksisterende
høfder m.v.. 
 
Der opstilles 2 muligheder.

1. Fordelingsprincipperne fastholdes

2. Fordelingen af udgifter til de 2 nye høfder mod nordøst ændres med 
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.

Ad 1)
Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
 

Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

4.164.077,50

Udgifter til Højen Fyr
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

564.327,50

Tilskud fra Kystdirektoratet 500.000,00
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

4.220.320,00

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,00
I alt 9.798.725,00

 
Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår 
af kortbilag 1.
 
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 4,2 mio. kr. inklusiv den del, 
som kommunen skal bidrage som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr. 
 
Som udgangspunkt kan kommunen vælge at alle bidragsydere skal bidrage til 
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt 
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal 
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,6 mio. 
kr.
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Ad 2)
Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
 

Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

3.742.420,-

Udgifter til Højen Fyr
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

142.670,-

Tilskud fra Kystdirektoratet 500.000,-
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

5.063.635,-

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,-
I alt 9.798.725,-

 
Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår 
af kortbilag 2.
 
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 3,8 mio. kr. inklusiv den del, 
som kommunen skal bidrage med som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr. 
 
Som udgangspunkt kan kommunen vælge, at alle bidragsydere skal bidrage til 
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt 
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal 
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,2 mio. 
kr.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at

1. scenarie 2 vælges, hvilket betyder, at udgifterne til de 2 nye høfder mod 
nordøst indgår i den del af det samlede anlægsbidrag, som alle grundejerne 
i bidragsområdet er med til at finansiere.

2. Teknisk Udvalg vælger at afholde udgiften til tidligere rådgivning (350.000,- 
kr.), idet kommunen valgte at opsige kontrakten med den daværende 
rådgiver.

3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at kommunens øgede andel af 
anlægsudgiften på 1.7 mio. kr. (jf. pkt. 1 og 2) afsættes på anlægsbudgettet 
for 2016, hvilket betyder at den samlede bevilling bliver på i alt 4.2 mio. kr.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Indstillingens pkt. 3 godkendes.

Bilag
Kortbilag 1 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217039/14)
Kortbilag 2 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217040/14)
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4. Udpegning til styregruppe for Strategisk Midtbyudvikling

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede 12. februar 2014 at igangsætte strategisk 
midtbyudvikling i Frederikshavn og overdrage etablering og organisering af 
projektet til Plan- og Miljøudvalget.
 
Plan- og miljøudvalget godkendte d.12. november 2014 forslag om strategisk 
midtbyudvikling i Frederikshavn 
 
Der ønskes nu etableret en styregruppe med deltagelse af politiske repræsentanter 
fra relevante udvalg, herunder Økonomiudvalget.   
 
Baggrund
Som et led i at samle den kommunale administration på Frederikshavn Rådhus 
ryddes en række centralt beliggende grunde, hvilket frigør et større areal i 
midtbyen. Afsættet er således muligheden for at udvikle et større centralt 
beliggende areal i midtbyen, der kan fungere som katalysator for en større 
omdannelse af Frederikshavn midtby.
 
Afsættet for strategisk midtbyudvikling i Frederikshavn skal udover frigørelsen af en 
række kommunale arealer findes i tre forhold:

 Analyse fra By og Boligministeriet viser, at de mellemstore byer i Danmark 
har et stort potentiale for befolkningstilvækst, gennem de sidste 25 år har 
flere byer oplevet vækstrater der overstiger udviklingen i de store byer. 
Analysen viser også, at Frederikshavn er den eneste by ud af de 15 
mellemstore byer, som ikke har oplevet en positiv befolkningsudvikling fra 
1989 til 2014.

 Havneudvidelsen af Frederikshavn Havn går snart i gang, og forventes at 
stå færdig primo 2017. Havneudvidelsen forventes at blive en katalysator 
for øget jobskabelse indenfor de maritime erhverv, og alene eksisterende 
virksomheder på havnen forventer 1000 nye job.

 Nye strukturer og tendenser indenfor detailhandel, boligmarkedet og 
fritidsaktiviteter er med til at påvirke, hvad der efterspørges af fremtidens 
borgere. I Frederikshavn Kommunes boligpolitik fremgår det, at udbuddet 
af boliger i centrale dele af byerne skal øges for at imødekomme 
efterspørgslen efter at bosætte sig tæt på byens kvaliteter, muligheder og 
liv. I projektet ”Den LILLE storby” peges der på behovet for at aktivere 
pladser og områder i byen for at skabe kreative oplevelser og anlæg, der 
kan styrke liv i byen og gågademiljøet. Og på Paradiskaj eksperimenteres 
der med aktiviteter, der kan appellere til unge, og som kan være med til at 
binde havn og by bedre sammen.

Formålet med strategisk midtbyudvikling er således at igangsætte en fokuseret 
udvikling af midtbyen, ud fra en ambition om at Frederikshavn på linje med andre 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2056
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gihy
 Besl. komp: ØU
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mellemstore byer udnytter vækstpotentialet som mellemstor by. 
 
Organisering
Der lægges op til en organisering og styring af projektet der gælder frem til 
realiseringsfasen. Når projektet går ind i realiseringsfasen skal organisationen 
overvejes på ny. 
 
Projektet forankres politisk i Plan- og Miljøudvalget med et tæt sammenspil med 
Økonomiudvalget. 
 
Der foreslås nedsættelse af en projektorganisation med en styregruppe og en 
projektgruppe.
 
Styregruppen foreslås sammensat af to politiske repræsentanter fra Plan- og 
Miljøudvalget, en politisk repræsentant fra Teknisk udvalg og en politisk 
repræsentant fra Økonomiudvalget. Formanden for Plan- og Miljøudvalget bliver 
formand for styregruppen. Der vil derudover udpeges repræsentanter fra 
administrationen på ledelsesniveau.
 
Styregruppen bliver ansvarlig for:

 At sikre mål og resultater i projektet på baggrund af tids- og handlingsplan
 Koordinering på tværs af relevante politiske udvalg og områder 
 Løbende orientering af de politiske udvalg 
 Sikre bred involvering af borgere og relevante aktører
 Sikre udvikling af vision for projektet og fastlægge forudsætninger for 

gennemførelse af projektet
 Udvikling af en bæredygtig, strategisk og langsigtet udviklingsplan med 

udgangspunkt i de forudsætninger der fastlægges for projektet

Styregruppen vil på sit første møde fastlægge sit kommissorium.
 
Politiske beslutninger træffes fortsat af de respektive politiske udvalg alt efter, 
hvilke karakter der er behov for at træffe beslutning om.
Projektgruppen sammensættes administrativt med repræsentation af relevante 
centre. Projektet er administrativt forankret i Ejendomscentret. Der udpeges en 
projektleder til at lede arbejdet i gruppen, og gruppen suppleres i opgaveudførelsen 
af en ekstern rådgiver.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at der udpeges en repræsentant fra 
Økonomiudvalget til styregruppen for Strategisk Midtbyudvikling i Frederikshavn

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Birgit S. Hansen blev udpeget.
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5. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i udvalgets fremadrettede arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Synlighed blev valgt som beslutningstema, der udarbejdes kommissorium for det 
videre arbejde.
 

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: UE
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: ØU
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6. Indstilling til Landsbyggefonden - foreløbig helhedsplan 
(skema A), Skagen Boligforening, afdeling 12, Polarstjernevej 1-
42, Skagen 

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

 Åben sag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

godkendes. 
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Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Bilag
Kort beskrivelse af helhedsplanen for Polarstjernevej (dok.nr.4746/15)
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7. Overdragelse af de grønne arealer

Sagsfremstilling
I forbindelse med byrådets godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægten den 4. 
december 2013 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere skal 
varetage opgaven med drift og vedligehold af de kommunale grønne anlæg.
 
Af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd fremgår det endvidere, at det 
samlede budget til drift og vedligehold af rekreative grønne områder overføres fra 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Teknisk Udvalgs budgetramme.
 
Kommunale baneanlæg
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 haft udbud på opgaven vedrørende drift og 
pasning af boldbaner, grønne områder, kunststofbanen samt pasning af 
atletikstadions. Udbuddet blev vundet at Center for Park og Vej i årene fra 2014 – 
2017. 
 
Udbuddet dækker et defineret serviceniveau, på banerne og de grønne arealer, der 
i dag er henhørende under boldbanekontrakten. Kontraktsummen lyder på 
1.700.025 kr. 
 
Dertil kommer driften de grønne områder der ligger udenfor kontrakt:

 Neotes Jerup
 Østervrå (håndboldbanen)
 FFK
 Præstbro 

Pasning af disse 4 grønne områder beløber sig til 100.000 kr. 
 
Driften af kridtmaskiner, vedligeholdelse af mål, læhegn og andre små områder 
samt anskaffelse af nyt materiel beløber sig til 100.000 kr. 
 
Den samlede budgetramme under Kultur og Fritidsudvalget beløber sig til 
1.900.025 kr. og anbefales hermed overflyttet til Teknisk Udvalgs budgetrammer. 
Det fremtidige driftsansvar flyttes tilsvarende til Center for Park og Vej.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren og Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse, 
at:

1. overflytte budgetrammen på 1.900.025 kr. til Teknisk Udvalg 
2. driften af de grønne arealer overflyttes til Center for Park og Vej

 Åben sag

 Sagsnr: 12/359
 Forvaltning: CKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/TU/ØU
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014
Sagen udsættes.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages.
 
Administrationen gør opmærksom på, at den aftalte kontraktperiode er 2013-2016.
 
Der er forud for punktets genoptagelse udarbejdet et kort notat vedrørende 
snitfladen mellem indholdsdel og udføredel på området. Notatet er vedlagt som 
bilag.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014
 
Anbefales til økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.

Bilag
Notat om samarbejde og snitflader vedrørende "grønne arelaer" mellem Center for Park og Vej samt 
Center for Kultur og Fritid (dok.nr.184997/14)
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8. Økonomiorientering

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 
aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.
 
Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som 
var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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9. Finansiering af overførte anlægsbevillinger samt ekstra 
anlægsarbejder i budget 2015

Sagsfremstilling
Siden budgetvedtagelsen af budget 2015 er der fremkommet en række forhold, 
som nødvendiggør en tilretning af budgetrammerne for 2015 og 2016. Se nedenfor 
for en uddybning af hvilke forhold det drejer sig om.
 
Direktionen fremsender derfor denne sag til behandling i Økonomiudvalget, hvor 
direktionen foreslår en række korrektioner af budgetrammerne på anlæg for 2015 
samt forslag til ændringer af budgetrammerne for anlæg i budget 2016.
 
Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i de 
berørte fagudvalg med henblik på en fremsendelse af bevillingsansøgninger og 
budgetønsker fra fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger behandles derefter i 
Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. oktober 2014, at den oprindelige 
skattefinansierede anlægsramme for 2015 skal overholdes. Denne beslutning giver 
udfordringer i forhold til 
1.      ikke afsluttede anlægsarbejder i 2014 som udføres i 2015:

Kystfodring 1,1 mio. kr. 
Trafikterminal 3,8 mio. kr. 
Samarbejds-/Borgerportal 2,2 mio. kr. 
I alt 7,1 mio. kr. 

 
2.      nyt forpligtende anlægsarbejde i 2015 uden afsat bevilling

Solnedgangspladsen 2,0 mio. kr. 
 
3.      reduktionspulje

En uudmøntet reduktionspulje i budget 2015 6,0 mio. kr. 
 
Ad 1) 
Kystfodring under Teknisk Udvalg har en medfinansieringsaftale på 2,2 mio. kr. 
med Kystdirektoratet om kystfodring hvert andet år. Denne aftale kan alternativt 
udskydes til budgetår 2016. Dermed bortfalder udfordringen med overførsel af 1,1 
mio. kr. fra 2014 og samtidigt frigøres bevillingen i 2015 på 1,1 mio. kr.
 
Opførelse af ny Trafikterminal med en bevilling i 2014 på 3,8 mio. kr. under Plan- 
og Miljøudvalget skal planmæssigt gå i udbud primo 2015 med ibrugtagning ultimo 
2015. Projektet er delvist finansieret eksternt med yderligere 4,6 mio. kr. Projektet 
kan deles med 2 mio. kr. i budgetår 2015 og 1,8 mio. kr. i budgetår 2016. Dette vil 
dog udsætte ibrugtagningsdatoen til foråret 2016.
 
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
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Halvdelen af beløbet 1,1 mio. kr. kan finansieres af lånetilsagnspuljen. Resten af 
udgiften kan finansieres af den uforbrugte ramme vedrørende kystfordring under 
Teknisk Udvalg. 
 
Lånetilsagnspuljen: Frederikshavn Kommune er efter låneansøgning til budget 
2015 tildelt en pulje på 19,7 mio. kr., til projekter som ikke er en del af 
anlægsprogrammet. Lånet er givet til projekter med effektiviseringspotentiale, og 
kan konverteres til lignende projekter. 
 
Ad 2)
Til Projekt Solnedgangspladsen ønskes medfinansiering på 2 mio. kr. fra 
kommunen. Der er i budgetår 2015 ikke afsat en bevilling til dette projekt.  
 
Ad 3)
I budgettet for 2015 er der indarbejdet en reduktion af anlægsbudgettet på 6,0 mio. 
kr. Reduktionen kan udmøntes på følgende måde:

1. Til anlægsprojekter er der i budgetår 2015 følgende 4 projekter, som kan 
betragtes som effektiviseringspotentiale, og dermed er låneberettigede:

1. Investeringspulje, forebyggende indlæggelser 1.054.000 kr.
2. Loftelifte i plejeboliger 411.000 kr.
3. Borgerportal og hjemmeside 842.000 kr.
4. IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet 517.000 kr.

 
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. 
3. Anlægsbudgettet på 2,2 mio. kr. til renovering af tag på Frederikshavn 

Idrætshal flyttes fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 
4. Anlægsbudgettet for projekt Udvikling af digitale daginstitution flyttes 0,5 

mio. kr. fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 
5. Anlægsarbejder vedrørende slidlagskontoen flyttes med 1 mio. kr. fra 2015 

til 2016.  

Udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 belaster anlægsrammen i 2016 i 
forhold til det vedtagne budget.
Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget videresender indstillingerne til de 
berørte fagudvalg. Efter fagudvalgenes behandling fremsendes en samlet 
bevillingssag til Økonomiudvalget og byrådet. 
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Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse samt anbefaling til berørte 
fagudvalg, 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 projekter 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. 

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 6,0 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 
lånetilsagnspuljen, reduktion af Energibyens anlægsbevilling med 1,0 mio. 
kr., flytning af Renovering af tag på Frederikshavn Idrætshal på 2,2 mio. kr. 
fra 2015 til 2016, herunder 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.

7. Teknisk Udvalg indstiller at udskyde slidlagskontoen med 1,0 mio. kr. fra 
2015 til 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.
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10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 
Økonomiudvalgets budgetområde 2015

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

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

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

517.000 kr.
988.000 kr.
400.000 kr.

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

Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter 427.000 kr.

Borgerportal og hjemmeside 842,000 kr.

Renovering Sæby Atletik Klub
Vedligehold skolebygninger – bygningsrelaterede udgifter

424.000 kr.
8.693.000 kr.

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

 

 Åben sag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.
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11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalget 2015

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

PMU
47.000 kr.

I alt  1.956.000 
kr.

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

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

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

Profitcenter Projekt  
Ejendomscenter Bådebroer 2.072.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 186.000 kr.
Miljø og Teknik

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

6.715.000 kr.

Kystfodring 1.144.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 
2010-2027

1.472.000 kr.

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

573.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 60.000 kr.

Park og Vej

Vejafvandingsbidrag 1.424.000 kr.
Direktørens 
område

Pulje digitalisering og 
velfærdsteknologi TU

189.000 kr.

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

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

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

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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13. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Socialudvalget

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

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.
 
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

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

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

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.
 
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Det anbefales, at økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller rådighedsbeløbene til 
frigivelse.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

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

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

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

I alt  8.442.000 kr.
 

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

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

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

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 

387.000 kr.

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
kulturområdet

373.000 kr.

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.043.000 kr.

Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 3.966.000 kr.

I alt 5.769.000 kr.

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

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

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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17. Ansøgning fra Frederikshavn Produktionsskole om 
fritagelse for betaling af grundskyld 

Sagsfremstilling
Ansøgning fra den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole om 
fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene matr. nr. 1 hg og 22 g, Elling 
by og sogn, beliggende Grundtvigsvej 44 og Tuenvej 20, Elling.
 
Ejendommene er pr. 1. maj 2013 overtaget af den selvejende institution og 
benyttes til undervisningsformål.
 
Ejendommene er ved seneste offentlige vurdering ansat til henholdsvis 1.500.000 
kr., heraf grundværdi 128.600 kr., og 2.050.000 kr., heraf grundværdi 481.800 kr.
 
Den årlige grundskyld udgør 3.927,83 kr. og 14.932,70 kr.
 
I henhold til § 8, stk. 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, 
kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for 
skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale 
lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. 
Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der – i henhold til 
praksis – med virkning fra 1. januar 2015 meddeles fritagelse for betaling af 
grundskyld for ejendommene Grundtvigsvej 44 og Tuenvej 20, Elling. 
 
Skattefritagelsen gælder så længe ejendommene benyttes til undervisningsformål 
som anført.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/713
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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18. Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med 
tilbagebetaling af kapitalindskud

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

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1137
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet – af hensyn 
til kollegiets fortsatte positive udvikling – at tilbagebetaling af det af kommunen 
ydede rente- og afdragsfrie lån på 1.750.000 kr. udsættes indtil juni 2023. 
 
Det er en forudsætning, at de 2 realkreditinstitutter også udsætter tilbagebetaling af 
de lån af samme størrelse, som de har ydet Frederikshavn Kollegium.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Bilag
Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med tilbagebetaling af 
kapitalindskud (dok.nr.5301/15)
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19. Ønske om tilføjelse til Frederikshavn Kommunes 
overordnede rygepolitik

Sagsfremstilling
CenterMED Sundhed og Pleje ønsker hermed, at HovedMED træffer beslutning om 
at revidere Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik, således at det 
tilføjes, at der er en skærpet rygepolitik for ansatte i Center for Sundhed og Pleje.
 
Ønsket er fremkommet på baggrund af, at CenterMED Sundhed og Pleje har 
vedtaget, at Center for Sundhed og Pleje skal være en røgfri arbejdsplads fra d. 1. 
januar 2015. Overholder den ansatte ikke politikken, træder de ansættelsesretlige 
regler i kraft, ligesom det er tilfældet i den overordnede rygepolitik for 
Frederikshavn Kommune.
 
CenterMED Sundhed og Pleje ønsker derfor, at der tilføjes et afsnit til 
Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik om, at Center for Sundhed og 
Pleje er en røgfri arbejdsplads, dvs. at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. 

Indstilling
CenterMED Sundhed og Pleje indstiller, at HovedMED godkender en revidering af 
Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik, således at det fremgår, at der 
er en skærpet rygepolitik for ansatte i Center for Sundhed og Pleje.
 
Godkender HovedMED ønsket, skal den reviderede politik sendes til godkendelse i 
byrådet, jf. kompetenceplanen.

Beslutning HovedMED den 11. december 2014
HovedMED anerkender den proces og det arbejde, der er gennemført i Center for 
Sundhed og Pleje.
 
HovedMED ønsker ikke at tilføje en skærpelse, der kun gælder ét område, til 
Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik.
 
HovedMED kunne ikke opnå enighed og beder derfor om, at Økonomiudvalget 
tager stilling til, hvorvidt den lokale retningslinje for rygning i Center for Sundhed og 
Pleje kan indeholde bestemmelse om, at rygning i arbejdstiden kan medføre 
ansættelsesretlige konsekvenser.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Økonomiudvalget kan ikke tiltræde ønsket fra Center for Sundhed og Pleje.

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11548
 Forvaltning: HR
 Sbh: clsr
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Overordnet rygepolitik 2013.pdf (dok.nr.194736/13)
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20. Orientering om arbejde med ny demografireguleringsmodel

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015 – 2018 vedtog byrådet en 
budgetbemærkning om demografiregulering: ”Budgetparterne er enige om, at der 
arbejdes på, at der med virkning fra 2016 indføres en ny model for 
demografiregulering”.
 
Administrationen har været i dialog med 3 forskellige konsulentfirmaer og fået tilbud 
på, hvorledes opgaven med at udarbejde en ny demografireguleringsmodel kan 
løses. Direktionen besluttede i december 2014 at indgå aftale med Det Nationale 
Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – KORA – om bistand 
til opgaven.
 
Der har været afholdt det første møde med KORA og Frederikshavn Kommune, 
hvor opgavens indhold, omfang og tidsplan er blevet drøftet. Disse drøftelser har 
taget udgangspunkt i de principper for løsning af opgaven, som Direktionen vedtog 
i december 2014.
 
Her blev det besluttet, at følgende forhold skal inddrages i udviklingen af en ny 
demografireguleringsmodel i Frederikshavn Kommune:

 Vi vil gerne udfordres på vores nuværende demografireguleringsmodel.
 Vi vil gerne undersøge hvilke enhedsbeløb, der kan bruges.
 Vi vil ikke have en stor og kompliceret model, som det kræver meget 

arbejde at vedligeholde.
 Vi vil gerne have en demografireguleringsmodel, som er let at forstå og 

som er ”retfærdig”. Den skal kunne forklares og forstås af alle som bruger 
modellen.

 Vi vil gerne inddrage flere dele af kontoplanen i demografireguleringen. 

Frederikshavn Kommune ser en ny demografimodel adressere og løse følgende 3 
problematikker:

 Demografimodellen skal kunne omfordele mellem budgetområder som 
følge af ændringer og forskydninger i befolkningssammensætningen. 
Desuden skal en demografimodel kunne tilpasse budgettets absolutte 
størrelse i forhold ændringer i kommunens folketal.

 Demografimodellen/eller processen skal have forholdt sig til og svare på 
hvilke områder der skal demografireguleres på. I dag regulerer 
Frederikshavn Kommune på områderne ældre, dagpasning og folkeskole, 
men kommunen ønsker at inddrage flere områder som fx kultur, fritid, det 
tekniske område, administration, sundhed (tandpleje og sundhedspleje) 
samt handicapområdet.

 Demografimodellen skal tage højde for at budgettet kan være påvirket af 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1743
 Forvaltning: CØP
 Sbh: kajo
 Besl. komp: ØU
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andre reguleringer.

En demografimodel skal forholde sig til og finde løsninger på den grundlæggende 
konflikt der er mellem et budget, der er struktureret i forhold til opgaver og ydelser 
og en demografimodel, som er struktureret ift. aldersgrupper. 
 
Derfor er udfordringen, at sammenkæde befolkningsudvikling og budgetområder – 
især på de områder, hvor brugergruppen ikke umiddelbart er en identificerbar 
aldersgruppe. 
 
I processen er det vigtigt, at der sker en evaluering af den eksisterende 
demografireguleringsmodel, hvor den kommunale chefgruppe og direktionen 
inddrages i evalueringen.
Uden en evaluering mangler det fundament, som den nye model skal bygges på.
Processen frem mod en fælles forståelse af, hvordan vi håndterer fremtidig 
demografiregulering er vigtig for, at kunne få succes med en ny model.
Der skal altså sættes tid af i organisationen til, at beskæftige sig med evaluering og 
fremstilling af demografimodel.
Det bliver ikke en succes, hvis organisationen får serveret en model, som 
organisationen ikke har været medvirkende i at udvikle.
 
Arbejdet med at udarbejde et forslag til en ny demografireguleringsmodel er 
planlagt at være gennemført med udgangen af maj 2015, således at forslaget kan 
fremlægges i Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2015. 
 
Udmeldingen af rammer til brug for udarbejdelsen af budget 2016 skal ske i foråret 
2015, og skoleområde har af hensyn til deres planlægning behov for, allerede 
ultimo januar 2015, at kende den forventelige demografiregulering for 2016. Derfor 
vil den nye demografireguleringsmodel ikke kunne blive klar til brug for budgetåret 
2016.
 
Det foreslås derfor, at den eksisterende demografireguleringsmodel, med 
nedenstående korrektioner, anvendes til budget 2016:

 Ældreområdets demografiregulering (tilvækst) beregnes som hidtil
 Skole- og dagpasningsområdernes demografiregulering (reduktion) 

maksimeres, således at den højest kan svare til ældreområdets tilvækst.
 Den reduktion der som følge heraf ikke gennemføres på skole- og 

dagpasningsområdet, reguleres på alle øvrige budgetområder.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den eksisterende 
demografireguleringsmodel, med nedenstående korrektioner, anvendes til budget 
2016:

 Ældreområdets demografiregulering (tilvækst) beregnes som hidtil
 Skole- og dagpasningsområdernes demografiregulering (reduktion) 

maksimeres, således at den højest kan svare til ældreområdets tilvækst.
 Den reduktion der som følge heraf ikke gennemføres på skole- og 

dagpasningsområdet, reguleres på alle øvrige budgetområder.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt med den bemærkning, at der i rammeudmeldingen for budget 2016 
indgår nøgletalsvurderinger.
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21. Orientering om uddelegering af budgetramme 2015 til 
laveste identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person
 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres. 
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om det 
udarbejdede forslag til uddelegering af Økonomiudvalgets budgetramme for 2015 til 
efterretning. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Til efterretning.
 

Bilag
Afgrænsning af identificerbare omkostninggssteder indenfor Økonomiudvalget (dok.nr.211803/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6059
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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22. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Lukket sag

 Sagsnr: 00/3090
 Forvaltning: CS
 Sbh: AHJE
 Besl. komp: ØU
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23. Salg af Skansegade 10, Frederikshavn  Lukket sag

 Sagsnr: 14/5537
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Lokalplan SKA.BE.04.01.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at ændre anvendelsen fra 

offentlige formål til bolig- og erhvervsformål.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.BE.04.01.01 til offentlig 

debat i perioden fra den 07.10.2014 til den 02.12.2014. I denne periode var 

det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigel-

ser og ændringsforslag.

Der er ikke modtaget indsigelser som har afstedkommet ændringer i lo-

kalplanen.

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, 

Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 

Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.

frederikshavn.dk 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Lokalplan SKA.BE.04.01.01 ● 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 indfl y-

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 fi ndes 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 indfl ydelse på udformningen af de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser og

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. 

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 fi ndes 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
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet har været an-

vendt som ældreboliger, men behovet for ældreboliger er faldende i Ska-

gen, hvilket betyder, at områdets boliger ikke kan lejes ud. Nærværende 

lokalplan skal ændre områdets anvendelse så lokalplanområdet i stedet 

kan anvendes til boligformål, erhvervsmæssig overnatning samt service-

erhverv og liberalt erhverv.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at ændre områdets anvendelse samt sikre den be-

varingsværdige bygning ”Hvide Hus”. Herudover fastlægger lokalplanen 

mulighed for udstykning i fi re parceller. 

Lokalplanområdet opdeles i fi re delområder - delområde I, II, III og IV. Del-

område I omfatter den bevaringsværdige bebyggelse ”Hvide Hus”, Delom-

råde II omfatter de eksisterene ét etages rækkehuse, delområde III omfat-

ter den eksisterende to etagers bebyggelse og delområde IV omfatter fæl-

les opholdsareal, fællesbygninger samt vej- og parkeringsareal.

Delområde I, II og III kan anvendes til boligformål samt erhvervsmæssig 

overnatning som f.eks. vandrehjem, hotel og lignende. Herudover er der 

mulighed for indretning til serviceerhverv, liberalt erhverv og andre er-

hverv inden for virksomhedsklasse 1 - 2.

Delområde IV kan alene anvendes til fællesareal herunder vej- og parke-

ring samt fællesfaciliteter som f.eks. fælleshus.

Lokalplanområdet kan udstykkes i de på kortbilag 2 viste delområdegræn-

ser. Udstykning af lokalplanområdet kan afstedkomme krav fra bygnings-

myndigheden om etablering af brandmur eller nedrivning af overdæknin-

ger, trappegange og lign.

Ny bebyggelse kan alene opføres inden for et fastlagt bebyggelsesfelt, jf. 

kortbilag 2. Bebyggelsesfeltet omfatter i sin udstrækning primært den ek-

sisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger det maksimale antal etag-

meter for hvert delområde.

Dele af lokalplanområdets eksisterende bebyggelse med gårdmiljø mellem byg-

ningerne
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Mod delområde IV kan bebyggelsen inden for delområde II og III opføres 

i skel. Bebyggelse på delområde IV må alene omfatte fælleshus, garager, 

carporte, skure og lignende mindre bygninger f.eks. til opbevaring af red-

skaber til vedligeholdelsesarbejder inden for delområde IV.

Lokalplanen anfører en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, der 

primært skal sikre den bevaringsværdige bygning ”Hvide Hus” samt lokal-

planområdets øvrige bebyggelses sammenhæng hermed. Det vil sige

der fastsættes krav til bl.a. materialer og farve på tag og ydervægge.

Ydervægge skal udføres som vandskuret murværk, der gives farven hvid, 

mens tagbeklædningen skal være røde vingetegl uden udhæng. Døre og 

vinduer i den bevaringsværdige bygning, Hvide Hus, kan kun gives farven 

hvid, hvilket svarer til det originale udtryk.

Herudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser om skorstene, 

udvendig bræddebeklædning, kviste, tagrender og altaner.

Hegn inden for lokalplanområdet skal være levende hegn, plankeværk el-

ler stakit. Lokalplanens bestemmelser angiver nærmere bestemmelser om 

højde, farve, materialer og udformning af stakitter og plankeværk.

Hans Baghs Vej med lokalplanområdet på venstre side og 

parcelhusområde på højre.

Intern vej i lokalplanområdet med lægehus i baggrunden.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der i sin helhed udgør matr.nr. 526a Skagen Bygrunde, 

er i henhold til matriklens oplysninger 6.235 m². Ejendommen er belig-

gende i byzone i den sydlige del af Skagen by, nordøst for Byfogedskoven.

Lokalplanområdet grænser mod øst op til Hans Baghs Vej, mod syd til 

Skovbrynet og mod vest til Anemonevej. Både vest, nord og øst for lokal-

planområdet ligger parcelhuse, mens der syd for lokalplanområdet ligger 

dels Byfogedskoven og dels Skagen gl. sygehus, der ved lokalplanens ud-

arbejdelse består af lægehus, sundhedscenter samt gigt- og rygcenter.

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse indrettet som ældre-

boliger inkl. servicearealer. Området består af den bevaringsværdige byg-

ning Hvide Hus opført i starten af 1900-tallet. Herudover fi ndes der inden 

for lokalplanområdet en række nyere bygninger fra 1970’erne.

Den østlige del af lokalplanområdet er indrettet med fælles indkørsel og 

parkering for områdets beboere og brugere.
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Dele af lokalplanområdets eksisterende bygninger. En af områdets parkeringspladser. I baggrunden ses Hans 

Baghs Vej.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer beliggende inden 

for et område udpeget som særligt værdifuldt landskab. De særligt vær-

difulde landskaber omfatter hele Skagen By og omegn og er udpeget for 

at bevare særegne og egnkarakteristiske landskabstræk. Lokalplanen skal 

sikre en ændret anvendelse af eksisterende bygninger. Lokalplanen vur-

des ikke at have indfl ydelse på områdets landskabstræk og anses for væ-

rende i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 

SKA.O.04.03, et område ved Hans Baghs Vej til offentlige formål som syge-

hus, genoptræningscenter og lignende.

Kommuneplanrammen fastlægger området til byzone. Bebyggelse må op-

føres med en maksimal bygningshøjde på 11 m og parkering skal ske på 

egen grund. Kommuneplanrammen fastlægger herudover ingen bestem-

melser.

Da nærværende lokalplan fastlægger anvendelsen for lokalplanområdet 

til bolig- og erhvervsformål udarbejdes der et kommuneplantillæg, der 

sikrer overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. Kommune-

plantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.

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. Dette 

begrundes med, at miljøscreeningen af planen viser, at der ikke er nogle 

af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentligt påvirket.  

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 

ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.
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Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i et område udlagt 

til byzone med eksisterende bebyggelse i og omkring lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet kan ikke ses fra kysten og vil således ikke afstedkomme 

visuel påvirkning af kysten.

Fredninger

Lokalplanområdet grænser mod sydvest op til Byfogedskoven, der er fre-

det. Aktiviteter inden for lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke By-

fogedskoven.

Kulturmiljøer

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberet-

tes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren 

kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske 

Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Inden for lokalplanområdet ligger den fredede bygning ”Hvide Hus”. Byg-

ningen, der er opført i år 1900, er registreret med en samlet bevarings-

værdi på 2. I Skagen defi neres bygninger i lokalplaner med bevaringsvær-

dier fra 1-4 som bevaringsværdige.

Hvide Hus er en villa opført i historicistisk stil med national-romantiske 

træk. Bygningen fremstår pudset og hvid med røde vingetegl. Døre og 

vinduer er originale og udført i hvidmalet træ.

Ifølge Ernst Mentze’s bog om P. S. Krøyer kom Joh. F. Brodersen (kendt un-

der navnet Hans Brodersen) og hans hustru Henriette (kendt under nav-

net Henny) til Skagen i 1896 med deres fi re børn. Familien boede i en år-

række til leje inden de i 1903 fl yttede til »Det hvide Hus« som Hans Bro-

dersen, der da var blevet kæmner, havde ladet opføre. Familien - »Den 

glade Familie« - sluttede hurtigt venskab med fl ere af datidens kendteste 

kunstnere i Skagen - bl.a. Drachmann og Krøyer, og »Det hvide Hus« blev 

et sted, hvor man gerne samledes.

Den bevaringsværdige bygning ”Hvide Hus”. 
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Frederikshavn Kommunes Bygningsforbedringsudvalg kan på baggrund af 

en konkret vurdering give økonomisk støtte til udvendige genopretnings- 

og opretholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger. Det forudsæt-

ter som minimum, at bygningerne er kategoriserede med bevaringsvær-

dier 1-4, og at bygningerne anvendes helt eller delvis til beboelse. Støtten 

gives som kontant tilskud. Der gives ikke støtte til rene vedligeholdelses-

arbejder.

Såfremt en bevaringsværdig bygning ønskes nedrevet kan det kun ske ef-

ter en særlig procedure, herunder en offentlig bekendtgørelse.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i over-

ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 

opvarmes med el.

Vandforsyning

Området skal i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 

2009-19 tilsluttes Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandsplanen er området fælleskloakeret, 

hermed menes, at regn- og spildevand afl edes i samme ledning til det 

offentlige kloaksystem. 

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 35 % af 

det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af 

regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-

jektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til for-

sinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt

Det bevaringsværdige hus ”Hvide Hus” - år 2014.
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Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 

regulativ. Yderligere oplysninger kan fi ndes på www.avoe.dk.

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Bygningsreglementets krav om støjniveauet fra trafi k, som skal overhol-

des inden døre, når vinduerne er lukkede, 33 dB skal overholdes.

Lokalisering af virksomheder

I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det 

på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 

omgivelserne. Enhver aktivitet er klassifi ceret efter, hvor meget den erfa-

ringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og tra-

fi k.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord. 

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv.

Skovbrynet med Hans Baghs Vej i baggrunde. En af lokalplanområdets fælles parkeringspladser.

Veje

Lokalplanområdet har vejadgang (fysisk overkørsel) til Skovbrynet for pri-

vat vej- og parkeringsanlæg på matr.nr. 526a Skagen Bygrunde.

Inden for lokalplanområdet skal der indrettes parkering svarende til om-

rådets faktiske anvendelse. Parkeringskravet er et minimumskrav og er 

inkl. carport og garage.

Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 p-plads pr. bo-

lig. Ved anvendelse til erhverv skal der etableres minimum 1 p-plads pr. 

60 m². Ved erhvervsmæssig overnatning skal der etableres minimum 1 p-

plads pr. boligenhed uanset antallet af værelser heri.

Ved udformning af p-pladser i forbindelse med erhvervsformål skal et 

passende antal udformes som handicapparkering. 
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Parkeringspladserne kan f.eks. etableres som vist på kortbilag 2, der viser 

et forslag til indretningen.

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet trafi kbetjenes med kollektiv trafi k fra Skagen Station, 

hvor toget kører mod Frederikshavn.

Tilgængelighed

For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 

bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser 

mellem disse, skal udformes med ramper og lignende,  så der er fuld til-

gængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter  

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

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 

har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 

på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 

forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, 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 byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanudarbejdelsen er følgende servitutter lyst på ejendommen.

1. Dok. om byggelinjer mv. lyst 16.09.1965

2. Dok. om oversigt mv. lyst 15.02.1967

3. Dok. om varmeforsyning mv. lyst 06.10.1988

4. Lokalplan nr. 157-O.40, lyst 16.09.1998

Ad 1) Byggelinje i forhold til Hans Baghs Vej. Hans Baghs Vej er udvidet si-

den tinglysningen, bl.a. med parkeringslommen ud for matr.nr. 526a Ska-

gen Bygrunde. Der er ikke aktuelle planer om yderligere udvidelse af Hans 

Baghs Vej end den som allerede er udført. Modulvogntogs planlagte be-

nyttelse af Hans Baghs Vej  til havnen, skønnes ikke at medføre geometri-

ske ændringer ved lokalplanområdet.

Ad 2) Servitutten fastlægger et oversigtsareal ved skæringen mellem Skov-

brynet og Hans Baghs Vej. Oversigtsarealet er vist på kortbilag 2.

Ad 3) Servitutten pålægger, at ejendomme, der allerede er tilsluttet fjern-

varme, skal forblive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Ad 4) Nærværende lokalplan afl yser med sin vedtagelse lokalplan nr. 157-

O.40 for den del, der er omfattet af lokalplanormådet i nærværende lo-

kalplan. Servitutten bør derfor afl yses.

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan SKA.157-O.40 afl yses for den del, der er omfattet af nærværende 

lokalplan.  Afl ysningen sker med den endelige vedtagelse af nærværende 

lokalplan.
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I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændrin-

ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at området kan anvendes til boligformål, erhvervsmæssig over-

natning, serviceerhverv, liberalt erhverv og andre erhverv inden 

for virksomhedsklasse 1-2.

1.2 at sikre den bevaringsværdige bygning ”Hvide Hus”

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanens område omfatter matr.nr. 526a Skagen Bygrun-

de samt alle parceller, der efter den 07.10.2014 udstykkes fra den 

nævnte ejendom. 

2.2  Lokalplanområdet opdeles i fi re delområder betegnet delområde 

I, II, III og IV.

2.3 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse

Delområde I, II og III

3.1  Delområderne må anvendes til boligformål, erhvervsmæssig over-

natning f.eks. hotel, vandrehjem og lignende, serviceerhverv, li-

beralt erhverv og andre erhverv inden for virksomhedsklasse 1-2. 

Delområde IV

3.2  Delområde IV må anvendes til fællesareal, herunder opholdsareal, 

bygninger til fællesfaciliteter samt vej- og parkeringsformål.

4. Udstykning

4.1  Lokalplanområdet kan udstykkes i 4 parceller. Udstykningen skal 

i princippet følge delområdeafgrænsningen, jf. kortbilag 2. Med ”i 

princippet” menes, at der kan foretages mindre afvigelser herfra 

blot følgende principper overholdes:

•  Skellet mellem delområde I og II fastlægges 1.00 m fra eksisteren-

de bebyggelse på delområde II.

•  Skellet mellem delområde II og III fastlægges minimum 1.00 m fra 

eksisterende bebyggelse.

•  Skellet mellem delområde II og IV samt delområde III og IV fast-

lægges i eksisterende bebyggelse.

Lokalplanbestemmelser

Eksisterende bebyggelse omfat-

ter ligeledes eksisterende over-

dækkede arealer.

En udstykning af lokalplan-

området kan kræve bygnings-

mæssige ændringer, herunder 

etablering af brandmur samt-

nedrivning af overdækninger, 

trappegange og lign. 

Virksomhedsklasse 1 omfatter 

virksomheder og anlæg, som 

kun påvirker omgivelserne i 

ubetydelig grad og således kan 

integreres med boliger.

Virksomhedsklasse 2 omfat-

ter virksomheder og anlæg, som 

kun påvirker omgivelserne i rin-

ge grad og ville kunne indpla-

ceres i områder, hvor der også 

fi ndes boliger.
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•  Skellet mellem delområde I og IV fastlægges minimum 1.00 m fra 

eksiterende bebyggelse.

4.2  Såfremt ”Sidebygning til Hvide Hus”, jf. kortbilag 2 og pkt. 6.8 

nedrives, kan skelforløbet ændres mellem delområde I og IV så-

ledes at delområdegrænsen ikke følges. Principperne for udstyk-

ningen i pkt. 4.1 skal efterkommes og grundstørrelsen må ikke 

være mindre end 900 m². 

5. Bebyggelsens placering og omfang

Delområde I

5.1  Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byg-

gefelt.

5.2  Det maksimale etageareal inden for delområde I må ikke over-

stige 500 m².

5.3  Bebyggelse, inden for byggefeltet på delområde I, kan kun opfø-

res såfremt bygningsdel markeret som ”Sidebygning til Hvide Hus” 

på kortbilag 2 er nedrevet.

5.4  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 10 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.

Delområde II

5.5  Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byg-

gefelter.

5.6   Det maksimale etageareal inden for delområde II må ikke over-

stige 600 m².

5.7  Mod delområde IV kan ny bebyggelse opføres i skel. Mod øvrige 

delområder skal bebyggelsen placeres minimum 1.00 m fra skel.

5.8  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 6 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.

Delområde III

5.9  Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byg-

gefelter.

5.10   Det maksimale etageareal inden for delområde III må ikke over-

stige 1200 m².

5.11  Mod delområde IV kan ny bebyggelse opføres i skel. Mod øvrige 

delområder skal bebyggelsen placeres minimum 1.00 m fra skel.

5.12  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.
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Delområde IV

5.13  Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byg-

gefelt.

5.14  Bebyggelse inden for delområde IV må alene udgøre fællesbygnin-

ger samt garager, skure og lignende mindre bygninger.

5.15    Det maksimale etageareal inden for delområde IV må ikke over-

stige 100 m². 

5.16  Mod delområde III kan ny bebyggelse opføres i skel. 

5.17  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 4 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.

6. Bebyggelsens udseende

Fællesbestemmelser for lokalplanområdet

6.1 Ydervægge skal udføres som vandskuret murværk.

6.2 Vandskurede ydervægge skal fremstå i farven hvid.

6.3  Mindre bygningsdele kan udføres med ydervægge af bræddebe-

klædning. 

6.4  Ved udvendig bræddebeklædning skal vinduer og døre anbringes i 

plan med ydervæggen. Skodder må ikke opsættes.

6.5  Tagbeklædning på hovedhuse skal udføres af røde vingetegl i tra-

ditionel størrelse (som gl. dansk model) uden udhæng.

6.6  Tagrender, tagnedløb, skotrender, inddækninger og lignende skal 

udføres af zink, kobber eller tilsvarende materiale.

6.7  Ventilationåbninger og lignende kræver godkendelse. De skal ud-

føres og placeres så diskret som muligt, f.eks. som fælles skorsten.

Delområde I

6.8  Der kan ikke ske tilbygning til den bevaringsværdige bebyggelse 

”Hvide Hus”. Eksisterende ”Sidebygning til Hvide Hus”, jf. kortbi-

lag 2, kan nedrives. 

   Den øvrige del af ”Hvide Hus” må ikke nedrives og må kun ombyg-

ges eller på anden måde ændres efter de følgende bestemmelser.

6.9  Der kan opføres garage, carport, udhus og lignende mindre byg-

ninger, jf. pkt. 5.1 og korbilag 2. Nyt byggeri samt ombygninger in-

den for delområde 1 skal indordne sig under proportioner og byg-

gestil for ”Hvide Hus” således, at den samlede bebyggelse frem-

står som en helhed.

6.10  På ydervægge skal murværk afsluttes mod tag med en muret ge-

sims i traditionel udformning.
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6.11  Murfalse ved døre og vinduer, gesimser og skorstene på kalkede/

overfl adebehandlede huse skal fremstå hvide, uanset husets øv-

rige farve.

6.12  Tagets nederste sten skal vippes, og kantforskalling bør hvidtes.

6.13  Kviste skal placeres harmonisk i tagfl aden mindst 3 tagsten fra kip 

og mindst 3 tagsten fra udvendige bygningssider, bortset fra ta-

skekviste, der kan udføres til kip.

6.14  Der må ikke opsættes solfangere på den bevaringsværdig bygning 

- Hvide Hus.

6.15 Skorstene må ikke nedrives, men skal bevares og vedligeholdes.

  En skorsten skal som hovedregel placeres symmetrisk i kippen, og 

kun undtagelsesvis i tagfl aden. I så fald skal den placeres mindst 

3 tagsten fra kip og udvendige bygningssider.

  Skorstenspiber skal udføres i samme materialer som det øvrige 

hus. Ved overfl adebehandlede huse skal skorstene fremstå hvid.

6.16  Vinduer og døre skal tilpasses husets oprindelige arkitektur og 

som hovedprincip anbringes rytmisk og taktfast i facaden, og der 

skal være sammenhæng mellem etagerne, så helhedsindtrykket af 

huset bliver harmonisk.

6.17  Vinduer og døre skal udføres af træ og behandles med dækkende 

maling i faven hvid.

  Der må ikke anvendes termoglas i de yderste rammer ved spros-

sede vinduer.

6.18  Gamle bevaringsværdige vinduer og døre skal i videst mulig om-

fang bevares ved istandsættelse og vedligeholdelse.

  Hvis udskiftning er påkrævet, skal vinduer og døre genfremstilles 

som kopier af de gamle med genanvendelse af gamle beslag, hvor 

dette er muligt.

6.19  Der må ikke etableres nye altaner. Eksisterende altaner kan ved-

ligeholdes og udkiftes.

6.20  Glaspartier, glaskarnapper og lignende glaskonstruktioner af ny-

ere oprindelse kan ikke udføres i forbindelse med den bevarings-

værdige bygning ”Hvide Hus”.

6.21  Tagrender må opsættes, hvor de er en del af husets oprindelige 

arkitektur eller hvor de er påkrævet af konstruktionsmæssige el-

ler andre årsager.

Delområde II, III og IV

6.22  Vinduer og døre skal udføres af træ eller træ/alu. Vinduerne skal 

fremstå i faverne hvid, sort eller svenskrød.
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Albertslund parklamper er stan-

dard i og omkring de ældre by-

dele i Skagen.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Hegning skal etableres som levende hegn eller som plankeværk 

eller stakit efter følgende retningslinjer.

 Plankeværker

  Plankeværker skal udføres af lodretstillede brædder evt. afsluttet 

med overligger. Plankeværker skal males svenskrød, grå eller sort. 

Overligger skal males i samme farve eller i hvid.

 

  Plankeværker skal have en min. højde på 0.80 m og en maks. høj-

de mod offentlig vej på 1.20 m og mod nabo uden for lokalplan-

området på 1.80 m. Plankeværker inden for lokalplanområdet må 

gives en maks. højde på 1.20 m.

 Stakitter

  Stakitter skal opføres i træ som spolestakitter og dækkes med hvid 

maling.

  Stakitter skal have en min. højde på 0,80 m og en maks. højde 

mod offentlig vej på og mod nabo på 1,20.

7.2  Den interne vej- og stibelysning skal være parklamper. Belysnin-

gen skal etableres som energivenlig belysning. 

8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Skovbrynet, som 

vist på kortbilag 2, for privat vej- og parkeringsanlæg på matr.nr. 

526a Skagen Bygrunde. 

8.2  Der skal anlægges parkeringspladser inden for lokalplanområdet 

svarende til den faktiske anvendelse. Der skal minimum anlæg-

ges:

• Bolig     1 P-plads pr. bolig. 

• Erhvervsmæssig overnatning  1 P-plads pr. boligenhed uanset 

antallet af værelser heri

• serviceerhverv/liberalt erhverv 1 P-plads pr. 60 m²

  Parkeringspladserne kan f.eks. anlægges som vist på kortbilag 2. 

8.3  Alle nye veje, parkeringspladser og stier i lokalplanområdet etab-

leres som interne veje/private fællesveje. Frederikshavn Kommu-

ne skal godkende et detail projekt for vejanlægget. Drift og ved-

ligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grund-

ejerforeningen skal tage skøde på de private fællesveje indenfor 

lokalplanområdet.

8.4  For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle skal nye veje, tor-

ve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse, udformes 

med ramper og lignende,  så der er fuld tilgængelighed for alle, så 
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vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende Byg-

ningsreglement, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-

der terræn.

9.2  Der må ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg på 

bygningsfacader og tage, der vender ud mod offentlige veje.

9.3  Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjern-

varme.

10. Grundejerforening 

10.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. 

10.2  Grundejerforeningen for matr.nr. 526a Skagen Bygrunde og par-

celler heraf (delområde I, II og III) skal forestå drift og vedligehol-

delse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier på del-

område IV. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, 

som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

10.3 Grundejerforeningen skal tage skøde på delområde IV.

10.4  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

10.5  Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kom-

mune kræver det.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.BE.04.01.01 ophæves lokalplan SKA.157-O.40, ”For et 

område til offentligt formål som sygehus mm. ved Hans Baghs Vej 

i Skagen By”, tinglyst 16.09.1998, for det område, der er omfattet 

af lokalplan SKA.BE.04.01.01.

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1  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. 

Grundejerforeningen kan hen-

te inspiration i Vejdirektoratets 

”Håndbog for drift af veje og 

stier”.



23

Lokalplan SKA.BE.04.01.01 ● Lokalplanbestemmelser

12.2  Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må ned-

rives uden tilladelse fra byrådet, og tilladelsen nægtes, kan ejeren 

forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. 

Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et 

væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og 

afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed 

og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

12.3  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. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Økonomiudvalget den 30.09.2014 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

  Borgmester             Kommunaldirektør 

Økonomiudvalget har den 21.01.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i hen-

hold 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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LE34. December 2014.



3

Lokalplan SKA.BE.04.01.01 ● Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 09.79

Kommuneplantillæg nr. 09.79 er udarbejdet for at åbne mulighed for, at 

matr.nr. 526a Skagen Bygrunde kan anvendes til boligformål.

Rammeområdenr.  SKA.BE.04.01

Områdenavn   Skovbrynet

Overordnet anvendelse   Område til Bolig- og erhvervsformål

Anvendelse    Området skal anvendes til boligformål, 

erhvervsmæssig overnatning f.eks. hotel, 

vandrehjem og lignende, serviceerhverv, 

liberalterhverv og andre erhverv inden for 

virksomhedsklasse 1 -2.

Virksomhedsklasse   1-2

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent   30 % for åben-lav boligbebyggelse. 35 % 

for øvrige anvendelser.

Etageantal og   Maks. 10 m.

bygningshøjde    

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en be-

H
an

s B
ag

h
s Vej

Skovbrynet

Byfogedskoven

N



4

Kommuneplantillæg ● Lokalplan SKA.BE.04.01.01

varingsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 

før en anmeldelse om nedrivning har 

været offentlig bekendtgjort, relevan-

te høringsparter har haft mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til ned-

rivningen og byrådet har meddelt ejeren, 

om den efter planlovens § 14 vil nedlæg-

ge forbud mod nedrivning. Det er alene 

byrådet, der beslutter, om bygningen må 

nedrives eller skal bevares. Registrering 

af bygningernes bevaringsværdi kan ses i 

det centrale register: www.kulturarv.dk. 

Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt  Bygninger og anlæg skal ved akitektur og 

beplantning mv. sikres et attraktivt ud-

seende. Støre masteanlæg skal søges mi-

nimeret og samordnet med andre.

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede Ingen bestemmelser

arealer     

Parkering    Parkering skal etableres på egen grund. 

Der skal etableres det nødvendige an-

tal parkeringspladser. Behovet vurderes i 

hvert enkelt tilfælde.

Andre forhold   Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.79 vedtages til fremlæggelse i pe-

rioden fra den 07.10.2014 til den 02.12.2014.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

             Borgmester            Kommunaldirektør 

Kommuneplantillæg nr. 09.79 er endeligt vedtaget den 21.01.2015.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

             Borgmester            Kommunaldirektør 
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Lokalplan SKA.F.11.09.01/tillæg 09.54 til kommuneplanen 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Teknik- & Miljøcentrets 

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

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

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

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

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

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

Jerupvejs midte, tinglyste efter lov offentlige 
veje § 34. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

med minisommerlandet 
• projekt vil medvirke til at skabe et større 

sammenhængende ferie- og fritidsområde 
syd for Ålbæk  

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

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

Farm Fun som hotelferielejlighederne skal 
drives sammen  

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

• Den kystnære placering er en attraktion i sig 
selv 

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

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

 
• At projektet ikke kan placeres vest for 

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

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

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

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

værdier, som kommunen gerne vil profilere 
sig på   

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

 
Spørger:  
• Hvad vi skal med endnu et 

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

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

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

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

fællesfaciliteter som reception og 
morgenmadsrestaurant i delområde 2. 

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

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

fællesfaciliteter som reception og 
morgenmadsrestaurant i delområde 2. 

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

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

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

hotelferielejlighed kan udstykkes  
• hotelferielejlighederne tillades udlejet mere 

end 5 nætter ad gangen 
• det forudsætter dispensation fra 

Kystnærhedszonen, Skov- og 
Strandbeskyttelseslinjerne 

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

området 
• det ikke er belyst hvordan det vil påvirke 

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

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

hovedlandevejen er yderst problematisk 
• det er urimeligt at pålægge kommunens 

skatteborgere udgift til kloakering samt 
omlægning af ledningsføring 

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

Ad. 3 (fortsat) 
 

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

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

Strandbeskyttelseslinjen 
• det alene er Skovbeskyttelseslinjen, der 

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

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

12 
 



Lokalplan SKA.F.11.09.01/tillæg 09.54 til kommuneplanen 

herunder restaurant med publikumsadgang  
• at der ikke kan ske udstykning af 

hotelferielejligheder 
• at belastningen af området nedbringes ved 

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

• at miljøbelastningen på området bliver 
acceptabel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forord

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

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

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

Hvad er en lokalplan?

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

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

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

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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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 eje-
dommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er 
juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

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

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

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

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

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

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

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

Ålbæk

Sommerhusområde

Farm Fun

Skagen

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

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

Indenfor lokalplanområdet ligger én helårsbolig. 

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

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

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

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

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

Læhegn, 
der kan bevares

Bevaringsværdigt hegn ud mod Jerupvej

Klitlandskab og strand øst for lokalplanområdet
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sommerhusområde

FarmFun

Jerupvej

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

Jerupvej

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

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

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

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

Bebyggelsesplan, der viser muligheder for udbygning af området

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knasborg Bro

sommerhusområde Knasborg Å

Den hvide bygning på 
matr. nr. 26 cø

FarmFun
Jerupvej

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

Je
ru

pv
ej

2

1

1

54.75°

60.94°

54.75°

Visualisering 1

fotostandpunkter



16

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

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

Se også snit på kortbilag D.

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

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

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

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

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

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

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

Visualisering 2
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Visualisering 2

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

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

skovbyggelinje

lokalplanafgrænsning

strandbeskyttelseslinje

strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 KV ledning

lokalplanafgrænsning

placering af forsyningskabler inden for lokalplanområdet

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

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

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

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

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

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nød-
vendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Klo-
akanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, 
at der indenfor en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages 
beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes 
langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn 
Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- 
samt reparationsarbejder.

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

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

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

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

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

støj i lokalplanområdets vestlige skel vil ligge under L
den

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

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

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

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

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

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

Sommerhusområde

FARMFUN

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

hotelferielejligheder

Je
ru

pv
ej

Principskitse for adgangsforhold samt Vejdirektoratets krav om svingbane fra 

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

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

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

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

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

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

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

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

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

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

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

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

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

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

1.7 etableringen af en grøn kile syd for hotelferielejlighederne, og

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

2. Område og zonestatus 

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

Opdeling i delområder

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

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

3. Arealanvendelse

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

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

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

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

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

4. Udstykning

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

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

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

4.2 Der kan ikke foretages yderligere udstykning.

5. Bebyggelsens placering og omfang

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

5.2 Der må ikke opføres garager og carporte.

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

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

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

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

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

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

 

6. Bebyggelsens udseende

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

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

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

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

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

på mellem 15 og 45 grader.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ubebyggede arealer

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

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

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

skal ske med egnskarakteristiske træer og buske.

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

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

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

delige vedligeholdelse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Veje, stier og parkering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.11 Tilgængelighed 
 Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal 
 udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed  
 for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gæl - 
 dende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg

9.1  Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler.

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

9.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner.

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

matorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen. 

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

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

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

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

11. Bonusvirkning

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

opførelse af ny bebyggelse inden for delområde 1.

12. Lokalplan og byplanvedtægt 

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

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

13. Servitutter

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

 
14. Tilladelser fra andre myndigheder

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

15. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

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

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

På byrådets vegne

Lars Møller    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18. 

november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der 

blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere 

som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.  

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere 

resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutnings-

temaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015. 

 

Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne: 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores 

kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt 

sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et 

fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i 

omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den 

positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt 

særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her. 

 

De, der kan selv, skal selv 

Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig 

selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og 

selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at 

bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed. 

Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende 

indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at 

kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.  

 

Styrke fællesskabet 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores 

lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust. 

Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også 

om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at 

skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i 

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer 

og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke 

af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger 

og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende 

aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.  

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for 

opkvalificering/uddannelse? 

Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor? 

Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år? 

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller 

ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus 

på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner, 

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi 

skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken 

påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante 

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor 

mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkeds-

parate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de 

reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem 

kræver mere uddannelse osv.?  

 

Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser 

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale 

arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker, 

som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.  

 

Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse, 

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange 
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tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på 

virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle 

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en 

længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder 

også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at 

kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist 

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for 

dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle 

om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge 

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af 

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

virksomhederne, der skal være med til at løfte den del. 

 

Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i 

håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag. 

Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden 

for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre 

brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår 

flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til 

at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!  

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og 

kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing 

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling 

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi 

kommunikerer.  

 

Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen – 

fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen 

skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder. 
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Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde 

på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser 

og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et 

kontinuerligt behov. 

 

Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være 

mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang, 

vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået 

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores 

image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her 

er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at 

synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst. 

Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er 

lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det 

jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.  

 

Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med 

havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt 

ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo 

ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder. 

 

Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en 

langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen 

med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder, 

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi 

tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder 

måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i 

lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få 

betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke 

mindst for den kommunale økonomi.  

 

Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide 

noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte 

hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra. 

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det 

vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe 

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 



 

 

 

 

 

 

Side5/15 
arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 
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Carsten Sørensen, Mikael Jentsch og Bente Jokumsen 

  



 

 

 

 

 

 

Side6/15 UDDANNELSE 
 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på 

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale 

erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i 

Frederikshavn Kommune? 

 

Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de 

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de 

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig 

arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem 

vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om 

at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke 

tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor 

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at 

sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse. 
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser; 

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

 Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden 

om de muligheder, der er i lokalområdet 

 Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn 

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser & 

Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er 

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en 

erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende 

arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for, 

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.  

Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at 

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om 

indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. 

For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion, 

der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt 

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge. 

Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015 

mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den 

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.  

Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge 

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg 

af uddannelse.  

Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab. 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

 
 Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?  

 Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere 

ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?   

 Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres 

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv, 

som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for 

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed 

på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen. 

Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i 

bymidterne.  Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye 

attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne 

områder i bymidterne.  

For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at 

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle), 

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset 

Kappelborg eller etableres  ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og 

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne. 

 

Fokus på processen 

Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne. 

Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De 

skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv 

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges 

spontane idéer, når situationerne opstår. 

Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”. 

 

Fokus på at skabe et nyt image  

Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes 

på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk 

uenighed mv. 
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En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed, 

manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs, 

nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal 

understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.    

Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.  

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Bent Pedersen, Ida Skov, Ole Rørbæk, Mette Hardam, Bjarne Kvist og Anders Brandt. 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i 

fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.  

Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der 

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn 

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen. 

Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne 

nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad 

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode 

Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 
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Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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Notat om samarbejde og snitflader vedrørende ”grønne arealer”  

mellem Center for Park og Vej samt Center for Kultur og Fritid 

Dato: 23. oktober 2014 

 

Jf. styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune overføres ansvaret for driften af 

kommunale grønne arealer fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk udvalg (Center for 

Kultur og Fritid til Center for Park og Vej.) 

 

Udgangspunktet er Boldbanekontrakten og den samlede budgetramme, der rummer 

yderligere 200.000 kr. til hhv. pasning af arealer, læhegn mm. Der ligger udenfor 

boldbanekontrakten samt driften af drift af kridtmaskiner, anskaffelse af nyt materiel 

osv. i alt 1.900.025 kr. i 2014. Renovering af eksisterende dræn samt vandingsanlæg 

er ikke inkluderet i boldbanekontrakten. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget er stadig ansvarlig for indholdsdelen af aktiviteterne på de 

grønne arealer, og Teknisk udvalg er ansvarlig for vedligehold og drift af de grønne 

arealer. Dette fordrer et godt og tæt samarbejde mellem de implicerede centre, der 

arrangerer jævnlige møder – i udgangspunktet minimum et møde i kvartalet. På disse 

kvartalsvise møder drøftes kommende budgetudfordringer på området – herunder fx 

udfordringer til renovering af drænanlæg og vandingsanlæg.  

 

I det daglige vil foreningerne kontakte CPV if. med den daglige drift, og CKF if. med 

ønsker til aktivitetsændringer eller udvidelser samt ønsker til ændret/udvidet 

serviceniveau. 

 

Til orientering er der på nuværende tidspunkt iværksat arbejde på udbedring af 

el/lysanlæg på arealerne jf. sikkerhedsstyrelsens lovkrævede eftersyn. Dette arbejde 

forventes afsluttet snarest og har en budgetramme på 300.000 kr. Det forventes at 

dette beløb kan rumme de sikkerhedsmæssigt påkrævede arbejder. Er der behov for 

yderligere tiltag vil CKF og CPV i samarbejde søge yderligere midler hjem fra puljen til 

Kultur-erhverv-turisme, hvorfra de først bevilligede midler (300.000 kr.) stammer. 

 

Sagsnummer: 12/359 

Dok. nr.: 184997/14  

Forfatter: 

Dorthe Sevelsted Iversen 

 

Emne: 

Snitflader i fremtidig 

opgaveløsning. 



Bilag: 18.1. Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med
tilbagebetaling af kapitalindskud

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. januar 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 5301/15





Bilag: 19.1. Overordnet rygepolitik 2013.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. januar 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 194736/13



Overordnet rygepolitik
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Formål

Formålet med rygepolitikken er at skabe en sund og 

røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære 

og trivsel for medarbejdere og borgere. Frederiks-

havn Kommune ønsker at sikre, at borgere og med-

arbejdere kan færdes i et røgfrit miljø.

Generelle bestemmelser

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Frederiks-

havn Kommunes arbejdspladser. Rygeforbuddet 

gælder alle ansatte samt borgere og kunder, der 

besøger de kommunale bygninger. Rygeforbuddet er 

også gældende i kommunens køretøjer.

Al rygning skal foregå udendørs på dertil anviste og 

afskærmede områder eller i eksisterende rygerum/

rygekabiner. I tilknytning til disse, skal der opsættes 

skilte, der informerer om, at luften udenfor ryge-

rummet/rygekabinen kan være sundhedsskadelig.

Udgifter forbundet med rygepolitikken afholdes 

decentralt, herunder eksempelvis rygestopkurser, 

afskærmning af rygeområder m.m. Rygning skal ske 

i ”passende omfang” og skal indpasses i det daglige 

arbejde. Udmøntningen af ”passende omfang” 

afklares med nærmeste leder.

Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overhol-

des.

Overordnet rygepolitik

E-cigaretter

E-cigaretter sidestilles med almindelig rygning, da 

der endnu mangler undersøgelser af eventuelle 

sundhedsfarlige egenskaber ved røg/damp fra e-

cigaretterne. 

Daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og lign., 

der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18  år. 

På daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og 

lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 

18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens 

område. 

For anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholds-

steder mv.) målrettet børn og unge under 18 år, der 

også fungerer som bolig for de unge, kan det be-

sluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs 

på institutionens område.
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Borgers eget hjem

For de medarbejdere, der har borgerkontakt i bor-

gers eget hjem, kan der være særlige udfordringer 

med at overholde rygepolitikken. I sådanne tilfælde 

skal der foretages fornøden udluftning inden med-

arbejderen ankommer, og der må ikke ryges mens 

medarbejderen opholder sig i hjemmet.

Lokale retningslinjer

Der kan i særlige tilfælde – begrundet i brugerens 

behov – lokalt udarbejdes særlige retningslinjer, der 

beskriver hvorledes rygepolitikken skal håndteres i 

praksis – dog således at rygepolitikken overholdes. 

Beslutningskompetencen ligger i områdets afde-

lings-MEDudvalg. 

HovedMED 17. december 2013. 

Rygepolitikken revideres ved lovændringer eller 

senest i forbindelse med næste evaluering af 

MED-aftalen. 

HovedMED har kompetencen til at vedtage mindre 

ændringer af Frederikshavn Kommunes perso-

nalepolitikker, hvis ændringerne kan foretages 

inden for budgetrammen på området. Væsentlige 

ændringer behandles politisk, jf. den til enhver 

tid gældende kompetenceplan.

HovedMED 24. oktober 2013, Frederikshavn Byråd 

27. november 2013.

Rygestopkurser

Frederikshavn Kommune ønsker at fremme et røgfrit 

arbejdsmiljø og tilbyder medarbejderne rygestop-

kurser, som eksempelvis udbydes af Sundhedscen-

trene. Eventuelle udgifter finansieres af den enkelte 

arbejdsplads.

Sanktioner

Ved overtrædelse af nærværende bestemmelser gæl-

der de almindelige ansættelsesretlige regler, i form 

af en påtale, advarsel eller afsked. Der skal altid 

foretages en konkret vurdering af den enkelte sag i 

samråd med HR Løn & Personale.

Ikrafttrædelse

Rygepolitikken træder i kraft den 1. januar 2013
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Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

DRIFT

Profitcenter Budgetansvarlig

Mikael Jentsch

1000000009 Direktørens område Mikael Jentsch

John Kristensen

Jan Nørgaard

2100000001 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Jan Nørgaard

2000000001 Intern udvikling Jan Nørgaard

2100510001 Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S Jan Nørgaard

2100510002 Tjenenstemænd adm. og tek. personale Jan Nørgaard

2100510003 Tjenestemænd øvrige forsyning Jan Nørgaard

2100510004 Folkeskoleområdet Jan Nørgaard

2100510005 Øvrige områder Jan Nørgaard

2100510006 Tjenestemand Lærer genforsikring Jan Nørgaard

2100510007 Tjenestemand adm pers genforsikring Jan Nørgaard

2100510008 Supplementsunderstøt Jan Nørgaard

Karsten Jørgensen

2200000001 Økonomi Karsten Jørgensen

2200000002 Forsikringer Finn Vangsted

2200100006 Fælles funktioner Karsten Jørgensen

2200100007 Boligforanstaltninger Karsten Jørgensen

2200100008 Administrationsandele overf. fra Forsyn. Karsten Jørgensen

2200000003 Indkøbskontoret Helle Haugaard Andersen

Ole Madsen

1000000003 Udvikling og Erhverssekretariatet Ole Madsen

Poul Rask Nielsen

5000000002 Energibyen Poul Rask Nielsen

Flemming Søborg

5800100001 Tilskudsprojekter Flemming Søborg

5800100017 Læsø Flemming Søborg

5800100020 Jobcenter - fælles Mette Krog Dalsgaard

5800100021 Ledige - fælles Heidi Frederiksen

5800100022 Specialteam - fælles Mette Neist

5800100009 Kontante ydelser Jytte Heisel

5800100023 Sygedagpenge - fælles Jytte Heisel

Specialteam

Sygedagpenge

Styringsenhed

Frederikshavn kommune

Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Ledige

Økonomi og Personale

HR Løn og Personale

Tjenestemandspensioner

Økonomi

Diverse Tværgående opgaver

Indkøbskontoret

Udvikling og Erhverv

Energibyen

Arbejdsmarked

Jobcenter



5800000001 Styringsenhed Flemming Søborg

Rikke Albrektsen

3000000002 Direktørens område Rikke Albrektsen

Marianne Qvist Lessel

2000000002 Ledelsessekretariat Marianne Qvist Lessel

1000000002 Kommunalbestyrelsen Marianne Qvist Lessel

1000000005 Direktionen Marianne Qvist Lessel

1000000010 Øvrige råd og nævn Marianne Qvist Lessel

1000000014 Bevillingsnævn Marianne Qvist Lessel

1000000016 Integrationsråd Marianne Qvist Lessel

Mogens Kahr Nielsen

2300000001 IT Drift Carsten Frost Pedersen

2300000002 IT Projekt og Digitalisering Morten Stouby

2300000003 IT Support Per Kristensen

2300000004 IT Fælles Mogens Kahr Nielsen

2300000005 IT Skole Leif Svendsen

2300000006 IT afdelingen - toldmoms Mogens Kahr Nielsen

2300000007 IT Social og Sundhed Søren Gunge

Hans Ole Steffensen

3100000001 Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Suzanne Kogsbøll

3100000013 Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. Suzanne Kogsbøll

Jytte Egetoft Thøgersen

3200000001 Sunhed og Ældre - Myndighed Jytte Egetoft Thøgersen

Ulla Verner

3400000001 Handicap og Psykiatri - øvrig admin Ulla Verner

5050000001 Direktør Christian Roslev Christian Roslev

5100100005 Stadepladser Søren Steenbock Vestergaard

5100000014 Hyrevognsbevillinger Søren Steenbock Vestergaard

5100000016 Centerchefens område - øvrig admin Søren Steenbock Vestergaard

5100000017 Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Søren Steenbock Vestergaard

5100000001 Sekretariat Myndighed Søren Steenbock Vestergaard

5100100006 Plan - myndighedsudøvelse Søren Steenbock Vestergaard

5100100009 Plan - øvrig administration Søren Steenbock Vestergaard

5100100008 Byg, Plan og Vej - ØKU - byggesagsbehand Søren Steenbock Vestergaard

5100100010 Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Søren Steenbock Vestergaard

Direktør Christian Roslev

Direktør Christian Roslev

Center for Teknik og Miljø

Centerchefens område

Natur, Vej og Plan

Plan

Byg, Plan og Vej - Økonomiudvalget

Miljø

Handicap og Psykiatri

Direktør Rikke Albrektsen

Direktørens område

Ledelsessekretariat

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Social- og sundhedsmyndighed

Myndighedschefens område

Social og Sundhedsmyndighed

Sundhed og Ældre



5100100002 Gebyr for miljøtilsyn Søren Steenbock Vestergaard

5100300002 Miljø - myndighedsudøvelse Søren Steenbock Vestergaard

5100300003 Miljø - miljøbeskyttelse Søren Steenbock Vestergaard

5100300004 Natur og Miljø - naturbeskyttelse Søren Steenbock Vestergaard

5100200002 Huslejenævn Søren Steenbock Vestergaard

5100200003 Beboerklagenævn Søren Steenbock Vestergaard

5100400001 Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Søren Steenbock Vestergaard

5100400003 Ejendomsdata - øvrig administration Søren Steenbock Vestergaard

5100100003 Gebyr for byggesagsbehandling Søren Steenbock Vestergaard

5100400002 Scanning - øvrig administration Søren Steenbock Vestergaard

5100000012 Kort og Gis - Øvrig administration Søren Steenbock Vestergaard

Bent Westerberg

5200000001 Stratigi & Arealudvikling Peter Munk

5200000011 Grafikafdelingen Peter Munk

5200000003 Indtægter/ effektiviseringskrav Peter Munk

5100200001 Hegnsyn Peter Munk

5200200001 Køb og Salg - Fælles Peter Munk

5200200083 Offentlige toiletter Peter Munk

5200200004 Krystalgade 1 Sæby Peter Munk

5200200006 Caspersvej 6 Peter Munk

5200200101 Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Peter Munk

5200200014 Fælles - faste ejendomme Peter Munk

5200200018 Boensgade 10, Frederikshavn Peter Munk

5200200040 Læsøgade 3, Frederikshavn Peter Munk

5200200042 Læsøgade 13, Frederikshavn Peter Munk

5200200061 Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Peter Munk

5200200066 Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation Peter Munk

5200200069 Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer Peter Munk

5200200079 Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61 Peter Munk

5200200080 Kolonihaver Peter Munk

Grønne områder og naturpladser

Andre faste ejendomme

Arkiv og digitalisering

Scanning

Kort og Gis

Ejendomscenteret

Strategi & Arealudvikling

Grafikafdelingen

Indtægter/ effektiviseringskrav

Kommisioner, råd og nævn

Køb og Salg

Bygninger

Faste ejendomme

Byg

Miljø

Byg og Ejendomsdata

Ejendomsdata



5200200081 Nellemanns Have Peter Munk

5200200082 Tilskud til Sæbygård Peter Munk

5200100037 Ejendom, Bygherre og Anlæg Bo Niebuhr

5200600001 Drift og serviceafdeling Leif Kusk Jeppesen

5200200078 Knivholt Hovedgård Leif Kusk Jeppesen

5200610002 Renhold Nord Dorthe Colding

5200650002 Renhold Syd Dorthe Colding

5200630002 Renhold Midt Dorthe Colding

5200620002 Renhold Midt Nord Dorthe Colding

5200640002 Renhold Midt Syd Dorthe Colding

5200610001 Drift og vedligehold Nord Preben Holm

5200620001 Drift og vedligehold Midt Nord Preben Holm

5200630001 Drift og vedligehold Midt Øst Preben Holm

5200640001 Drift og vedligehold Midt Syd Preben Holm

5200650001 Drift og vedligehold Syd Preben Holm

Preben Holm

Preben Holm

5200610003 Indtægter Nord Leif Kusk Jeppesen

5200620003 Indtægter Midt Nord Leif Kusk Jeppesen

5200630003 Indtægter Midt Øst Leif Kusk Jeppesen

5200640003 Indtægter Midt Syd Leif Kusk Jeppesen

5200650003 Indtægter Syd Leif Kusk Jeppesen

Tommy Rise

5500000005 Flådestyring Tommy Rise

5500000001 Administration Tommy Rise

5500000002 Redningsabonnement Tommy Rise

3400300003 Hjælpemidler - Sæby Anders Breum

5501000002 Post & Bud Morten Poulsen

5501500001 Indkøb & vedligehold Morten Poulsen

5501500002 Bygninger Morten Poulsen

5501500003 Værksted Morten Poulsen

5500200002 Madtransport Morten Poulsen

5501020001 Serviceafdeling Morten Poulsen

5501020002 Serviceafdeling brandmaterial - toldmoms Morten Poulsen

Administration Beredskab

Beredskabets Serviceafdeling

Madservice

Serviceafdelingen

Beredskab & Logistik

Andre fritidsfaciliteter

Ejendom Bygherre og Anlæg

Drift og service

Renhold

Renhold Midt

Teknisk Service

Kantinedrift

Kantinen Frederikshavn

Kantinen Sæby

Indtægter



5501030001 HMI relaterede ydelser Morten Poulsen

5501030002 HMI relaterede ydelser - toldmoms Morten Poulsen

5500500001 Myndighed Rene Bech

Rene Bech

Rene Bech

Rene Bech

5500520001 Falck Tommy Rise

5500200001 Nordjysk Brand- & Redningsskole Ib Steen Nielsen

5502000003 Nødkald Sven Ingvardsen

5502000001 Vagtcentral Sven Ingvardsen

5502000004 Vagtcentral Toldmoms Sven Ingvardsen

5400100011 Park og Vej konto 6 Erik Pedersen

Lars Falk Hoffmann

6000000001 BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Lars Falk Hoffmann

Heidi Becker-Rasmussen

6050000001 Direktørens område Heidi Becker-Rasmussen

Lone Iversen

6400200004 Familie Administration Myndighed Lone Iversen

6400200009 Familie Øvrig administration Lone Iversen

Arthur Corneliussen

6500000001 Unge øvrig administration Arthur Corneliussen

6500000002 Unge - myndighed Arthur Corneliussen

7012000000 Direktørens område Mikael Jentsch

7013000000 Arbejdsmarked Flemming Søborg

7050900000 Udvikling og Erhverv Ole Madsen

7020000001 Økonomi Karsten Jørgensen

7061000000 Personale Jan Nørgaard

7030000001 Ældre Jytte Egetoft Thøgersen

7030010002 Social- og Sundhedsmyndighed Hans Ole Steffensen

7030040000 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Mogens Kahr Nielsen

Center for Økonomi og Personale

Direktør Rikke Albrektsen

Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Vagtcentral

Vagtcentral

Center for Park og Vej

Direktør Heidi Becker-Rasmussen

BK-Administrationsafdeling

Direktørens område

Familie

Familie - Øvrig Administration

Unge

Unge administration konto 6

Anlæg

Nordjysk Brand- og Redningsskole

HMI relaterede ydelser

Brand & Redning Frederikshavn

Brandvæsen

Lovmæssige områder

Operationel indsats

Frivilligenheden

Falck



7030300000 Sundheds- handicapafdelingen Ulla Verner

7061200000 Ledelsessekretariatet Marianne Qvist Lessel

7050100000 Miljø og Teknik Søren Stenbock Vestergaard 

7050400000 Park og Vej Erik Pedersen

7050000001 Ejendomscenter Bent Westerberg

7050510000 Pulje køb og salg uden moms Bent Westerberg

7050520000 Pulje køb og salg med moms Bent Westerberg

7050510001 Øvrige køb/salg uden moms Bent Westerberg

7060400000 Familie Lone Iversen

7062200000 Administrationsafdelingen Lars Falk Hoffmann

Center for Økonomi og Personale

Bo Christensen

Øvrige

Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Direktør Christian Roslev

Ejendomscenter

Køb og salg

Pulje
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