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1. Budgetrammer for budgetlægningen 2016 - 2019

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for 2016 
– 2019.
 
Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det 
vedtagne budget 2015. 
 
Direktionen har behandlet og indstillet en række korrektioner i henhold til at 
overholde de politiske vedtage målsætninger. Der er vedhæftet et bilag, der 
beskriver de enkelte ændringer. 
 
Vedhæftet er også rammedokumentet. Ud over ovennævnte ændringer indeholder 
dette også de budgetmæssige konsekvenser af de politiske beslutninger, der er 
truffet siden budgetvedtagelsen og indtil dato. Her er der på driften besluttet en 
samlet udgiftsreduktion på 215.500 kr. for 2016 og på anlæg er der besluttet en 
udgiftsforøgelse på 1.700.000 kr. 
 
Resultatet af de samlede ændringer fremgår af bilagene resultatopgørelse og 
finansieringsoversigt.
 
De ovennævnte budgetrammer er angivet i 2015 prisniveau. Pris- og 
lønfremskrivningen indregnes i budgetrammerne inden de udsendes til 
udvalgsområderne. Det indstilles at pris- og lønfremskrivningen bliver foretaget på 
baggrund af KL’s anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter for 2016 og 
overslagsårene.
 
Udvalgene skal fremstille et budgetforslag 2016 – 2019 inden for de udmeldte 
rammer.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

1. budgetrammerne for 2016 – 2019 godkendes som de fremgår af 
rammebilag og indgår i den videre budgetbehandling

2. forinden budgetrammerne udsendes til udvalgene, fremskrives de med 
KL’s anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Godkendt.

Fraværende: Bjarne Kvist
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Direktionens indstilling til rammeændringer til budget 2016 (dok.nr.42500/15)
Finansieringsoversigt - 2016-2019.pdf (dok.nr.48151/15)
Resultatopgørelse - 2016-2019.pdf (dok.nr.43294/15)
Budgetrammer - budget 2016 - 2019.pdf (dok.nr.43282/15)
Nøgletal ECO sammenligning 19 udgiftsområder (dok.nr.39582/15)
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2. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej i Skagen

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

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

 Åben sag

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

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

Bilag
Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej_01.02.2015.pdf (dok.nr.20243/15)
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3. Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg "Boligområde 
ved Tuenvej", Elling, Frederikshavn

Sagsfremstilling
,I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 2012 om at 
igangsætte arbejdet med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og 
lokalplan for et nyt boligområde mellem Tuenvej og Elling å i Elling er der 
udarbejdet forslag til lokalplan FRE.B.02.01.03 og kommuneplantillæg nr. 09/74 for 
projektet.
 
Planforslagene muliggør, at der kan udstykkes 13 parceller i området til opførelse 
af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.
 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder, og derfor 
er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige 
overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 
 
I kommuneplantillægget udlægges således et nyt boligområde på ca. 2,5 ha, men 
der udtages samtidig et areal på ca. 5, 8 ha, der er pålagt fredskovspligt og derfor 
ikke kan bebygges.
 
Arealerne var i uge 42 i 2014 udsat for oversvømmelser i forbindelse med store 
vandmængder i Elling å efter kraftige regnskyl. 
 
For at sikre bygningerne mod skader, som følge af oversvømmelser, er der i 
planforslaget fastsat en mindste sokkelkote på 5 meter. Det vurderes dermed, at 
boligerne i området vil være sikret imod skader som følge af oversvømmelser i 
situationer med ekstreme regnmængder.
 
Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og det er i denne forbindelse vurderet, at planforslagene 
ikke er omfattet af lovens krav om at der skal udarbejdes miljøvurdering. Dette 
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at 
blive påvirket væsentligt af planforslagene og der skal derfor ikke gennemføres en 
miljøvurdering af planforslagene.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan FRE.B.02.01.03 og kommuneplantillæg nr. 
09/74 udsendes i offentlig debat.

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

 Åben sag

 Sagsnr: 11/4918
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU/ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
 

Bilag
Referat, PMU06032012 (dok.nr.178543/14)
Lokalplanforslag17022015 (dok.nr.30939/15)
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4. Endelig vedtagelse af lokalplan - Boliger på Hoffmannsvej 8, 
Frederikshavn 

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 30. september 
2014, og af Økonomiudvalget den 22. oktober 2014.
 
Forslag til lokalplan FRE.B.12.01.03 for boliger på Hoffmannsvej 8 i Frederikshavn 
samt kommuneplantillæg nr. 09.78 har været fremlagt til offentlig debat i perioden 
fra den 10. november 2014 til den 12. januar 2015. Formålet med lokalplanen er 
blandt andet. at åbne mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form 
at enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Der kan maksimalt opføres 6 boliger 
inden for lokalplanområdet.
 
Center for Teknik og Miljø har modtaget 2 indsigelser til de fremlagte planer. 
Indsigelserne fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også fagcenterets 
bemærkninger hertil fremgår. Det er ikke fagcenterets vurdering, at indsigelserne 
bør medføre ændringer i planerne i forhold til de fremlagte planforslag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.B.12.01.03 for boliger på Hoffmannsvej 8 i 
Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.78 vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til de fremlagte planforslag.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget et brev fra advokat Lars Fogh-
Andersen på vegne af 7 grundejere.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8553
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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Bilag
- Lp. FRE.B.12.01.03 (PMU03.03.15).pdf (dok.nr.30731/15)
- KPT.09.78 (PMU03.03.15).pdf (dok.nr.30733/15)
Indsigelsesnotat, lp sae.B.12.01.03.pdf (dok.nr.35031/15)
Brev fra advokat Lars Fogh - Andersen vedr. Hoffmannsvej, Frederikshavn.pdf (dok.nr.51426/15)



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 13 af 54

5. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og 
klimatilpasningsplan

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

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

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

 Åben sag

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

http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk
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Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret i vedlagte 
indsigelsesnotat.
 

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

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

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling
Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 10.02.2015 har Plan- og 
Miljøudvalget den 03.03.2015 haft en principiel drøftelse af solenergianlæg. På 
baggrund heraf ændres retningslinje 19.2 vedr. solenergianlæg på terræn, så der 
ikke kan etableres enkeltanlæg på terræn i byzone og sommerhusområder. 
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det udpegede biogasanlægs-område ved Øster Vrå 
tages ud af planen.
Udvalget vedtog desuden at iværksætte udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi, 
jf. forslaget fra Friluftsrådet (indsigelse nr. 9) i samarbejde med Det Grønne Råd.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.23783/15)
Sammenfattende redegørelse (dok.nr.22865/15)
Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn 
Kommune.pdf (dok.nr.29699/15)
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6. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 
09.69 for et centerområde med trafikterminal, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01 og det tilhørende tillæg 09.69 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af en ny trafikterminal samt 
en dagligvarebutik ved Skippergade-Havnepladsen i Frederikshavn, har i perioden 
fra den 24. september til den 19. november 2014 været fremlagt til offentlig debat. 
 
De 5 indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod planforslagene er refereret 
og kommenteret i indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen.
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets bemærkninger til Styrelsens indsigelse samt 
Centrets indstilling til beslutning. Styrelsen har endnu ikke skriftligt frafaldet 
indsigelsen, men har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes Centrets indstilling vil 
Styrelsen skriftligt frafalde indsigelsen.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.OC.15.03.01 samt tillæg 09.69 til 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

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

Bilag
LP.FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal.27.01.2015.pdf (dok.nr.17172/15)
Kommuneplantillæg 09.69_27.01.2015.pdf (dok.nr.17175/15)
Indsigelsesnotat forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01_Kpl.tillæg 
09.69_03.02.2015.pdf (dok.nr.20783/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1171
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU
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7. Evaluering af delegation af beslutningskompetence for 
lokalplaner

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

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

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

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

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7043
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tihj
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf (dok.nr.29917/15)
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8. Tillægsbevilling til klimasikring

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

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

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

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

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

 Åben sag

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

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

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

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

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

Bilag
Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr le5nedispensation til 
klimatilpasningsinvesteringer.pdf (dok.nr.38004/15)
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9. Orientering om Det Maritime BrancheUdviklingsCenter

Sagsfremstilling
Med afsæt i økonomiudvalgets bevilling af 11. september 2013 på 500.000,- kr. til 
udvikling og etablering af Det Maritime BrancheUdviklingsCenter (MBUC) følger her 
en status på igangsatte tiltag og aktiviteter.
 
Det Maritime BrancheUdviklingsCenter er forankret hos MARTEC og efter at have 
brugt 1. halvår af 2014 til at få centres strategi og forretningsgrundlag på plads, 
blev udviklingskonsulent Peter Møller ansat medio august 2014 til at drive centret i 
gang med bistand fra både MARTEC og MARCOD.
 
MBUC vil med udviklingen af virksomhedsefterspurgte kompetenceforløb medvirke 
til at skabe et internationalt anerkende maritimt miljø i Vendsyssel, der tiltrækker 
virksomheder og kompetencer og derigennem skaber erhvervsøkonomisk vækst.
 
MBUC fungerer som ”Easy Point of Enty”- én indgang til kompetenceudvikling for 
de maritime virksomheder. Maritime virksomheder med et behov for 
kompetenceudvikling kan således rette henvendelse til MBUC, som så er 
behjælpelig med at tilrettelægge og udvikle et forløb i tæt samarbejde med de 
lokale uddannelsesinstitutioner; Brandskolen i Hvims, Martec, Skagen Skipperskole 
og Nordic Offshore Training Academy i Hirtshals samt mange flere. 
 
Men derforuden faciliterer MBUC et uddannelsesnetværk, hvor bl.a. engagerede 
virksomheder fra de maritime virksomhedsnetværk; Serviceteam Skagen, Maritime 
Network Frederikshavn samt Offshore Base Scandinavia deltager sammen med 
uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesnetværket er en vigtig kilde for MBUC til 
identifikation og udvikling af nye kompetenceforløb. Det er et åbent netværk, der 
mødes regelmæssigt og på møderne diskuteres kompetencebehov. Således er der 
med afsæt i dette samarbejde udviklet følgende uddannelsesforløb:

 Maritim Projektleder Uddannelse
 Grundlæggende maritim sikkerhed
 Maritim teknisk engelsk

Der etableres endvidere en regional web-portal, der samler udbuddet af maritimt 
relaterede kursusforløb, hvilket de maritime virksomheder har udtrykt ønske om. 
Hjemmesiden www.mbuc.dk blev lanceret medio januar 2015 og er under 
kontinuerlig udvikling efterhånden som der kommer flere kursustilbud relateret til 
det maritime erhverv. 
 
Det Maritime BrancheUdviklingsCenter har i 2014 bidraget til en omsætning hos 
uddannelsesinstitutionerne på ca. 200.000 kr. Forventningen for 2015 er at kunne 
bidrage til en omsætning hos uddannelsesinstitutionerne på ca. 700.000 kr. Der til 
kommer en forventning om deltagelse fra ca. 175 kursister, altså medarbejdere i de 
maritime virksomheder, der hver især bidrager med en værditilvækst af 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8535
 Forvaltning: UE
 Sbh: rbgu
 Besl. komp: ØU

http://www.mbuc.dk
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kompetencer til deres respektive virksomheder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Til orientering.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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10. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden MARCOD

Sagsfremstilling
Jf. § 5, stk. 5.2.2 i vedtægter for Fonden MARCOD udpeger Økonomiudvalget 3 
medlemmer til bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende 
kompetencer og kendskab til

a. Den maritime serviceindustri
b. Rederierhvervet
c. Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner
d. Forretnings- og markedsorientering

Fondens formål er blandt andet at

 medvirke til i alment øjemed – såvel lokalt, regionalt og nationalt – at 
fremme den maritime innovation i Danmark

 skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime 
miljø i Danmark

 virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime 
innovationssystem

 besidde kapitalandele i og fungere som moderfond for selskabet MARCOD 
A/S

Økonomiudvalget udpegede i efteråret 2012 Arne Remmen, professor ved Aalborg 
Universitet og Joakim Reimer Thøgersen, vice precident Haldor Topsøe A/S samt 
Jenny Braat, direktør for Danske Maritime.
Arne Remmen og Jenny Braat modtager gerne genvalg.
 
Som 3. medlem indstilles Jens Boye, driftschef / Fleet Manager hos Royal Arctic 
Line til udpegning af Økonomiudvalget. Dette valg har virkning indtil 31. december 
2016.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget

1. genvælger Arne Remmen og Jenny Braat som bestyrelsesmedlemmer til 
Fonden MARCOD for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016

2. udpeger Jens Boye, som bestyrelsesmedlem til Fonden MARCOD for 
perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016.

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

 Åben sag

 Sagsnr: 10/7856
 Forvaltning: UE
 Sbh: rbgu
 Besl. komp: ØU
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11. Vedtagelse af Boligpolitik 

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at et forslag til 
boligpolitik skulle udsendes i offentlig høring forud for en behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. Som led i den offentlige høring ville administrationen 
gå i dialog med samarbejdspartnere med henblik på at drøfte indholdet i 
boligpolitikken. 
 
På baggrund heraf har der i slutningen af februar måned været afholdt et møde 
med de almene boligforeninger, hvor et udkast til partnerskabsaftale blev drøftet. 
Der ud over er der igangsat en dialog med lokale aktører samt Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) om erfaringerne med at forny og renovere 
parcelhuskvarterer i samarbejde med boligejerne. 
 
I offentlighedsfasen kom der ingen yderligere bemærkninger. 
 

Baggrund for boligpolitik 

Baggrunden for at udarbejde en boligpolitik er, at udbuddet og kvaliteten af boliger i 
Frederikshavn Kommune har betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har betydning for omverdenens syn på og opfattelse af kommunen. 

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt netop nu. Mange 
virksomheder i kommunen forudser en fremtidig vækst og dermed også en 
kommende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Dette behov skal 
kommunen understøtte og udnytte bl.a. ved at gøre det attraktivt at blive boende 
eller bosætte sig i kommunen. 

For at understøtte, at kommunen kan medvirke til at skabe det rette udbud af 
tidssvarende boliger, har Center for Udvikling og Erhverv i samarbejde med Center 
for Teknik og Miljø udarbejdet en boligpolitik ” Frederikshavn Kommune – et godt 
sted at bo”. Boligpolitikken skal bidrage til at danne et grundlag for prioritering af 
indsatser og for stillingtagen til nye boligprojekter. 

Indhold i boligpolitik

Boligpolitikken sætter fokus på fire emner:

 Eksisterende boliger og boligområder - med henblik på

-       at styrke områdernes funktionelle og æstetiske kvaliteter
-       at etablere nye samarbejder der kan indgå i omdannelse af 

relevante boligområder, så det er attraktivt for ældre at blive 
boende i områderne 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11594
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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 Nye boligområder – med henblik på 

-       at matche behovet hos den fremtidige arbejdskraft, så den finder 
det attraktivt at bosætte sig i kommunen

-       at styrke nye og tidssvarende måder for fællesskab og bevægelse 
i boligområderne

 Almene boliger – med henblik på

-       at kunne tilbyde både moderne, bynære og tidssvarende 
lejeboliger samt billige lejeboliger, der gør det muligt for alle 
uanset indkomst at leje en bolig

-       at indgå et partnerskab imellem kommunen og de lokale 
boligforeninger for at gøre det almene boligmarked attraktivt og 
fleksibelt og for at indgå tættere samarbejde om at prioritere 
renoveringer, nedlæggelse og nyopførelse af almene boliger       

 De mindre bysamfund – med henblik på

-       at imødekomme boligbehovet primært i de eksisterende 
boligområder 

-       at samarbejde med grundejere og borgere om at skabe rammer 
for fornyelse og ombygning af boligerne, så der kan skabes ny 
værdi for byerne

 
Boligpolitikken ” Frederikshavn Kommune – et godt sted at bo” er vedhæftet som 
bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at 
Økonomiudvalget og byrådet godkender boligpolitikken ”Frederikshavn Kommune – 
et godt sted at bo”.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Udvalget vil i den fremtidige planlægning af nye boligområder lægge vægt på 
klimasikring i form af kotehøjder mv.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

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

Bilag
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Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf (dok.nr.30879/15)



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 26 af 54

12. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til 
udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1, 4 og 55

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

 Åben sag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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13. Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk

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

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

 Åben sag

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

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

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

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

Bilag
Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro Kraftvarmeværk.docx (dok.nr.43922/15)
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14. Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk 
A.m.b.a.

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

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

 Åben sag

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

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

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

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

Bilag
Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti.pdf (dok.nr.44014/15)
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15. 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 18. marts 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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16. Ændring af budget 2015 som følge af ændret pris- og 
lønfremskrivning fra 2014 til 2015

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

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

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

 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Beregnet P/Lvirkning på udvalg (dok.nr.41692/15)
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17. Afrapportering for 2014 - Finansiel Strategi

Sagsfremstilling
Hermed forelægges afrapportering for 2014 vedrørende Finansiel Strategi for 
Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.
 
Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring 
styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i 
den vedtagne finansielle strategi.
 
Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens 
obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens 
porteføljeplejeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter.
 
Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har været 1,74 %, 
hvilket er højere end det benchmark der sammenlignes med, og som var på 0,65 
%. Afkastet er under de forventninger Nordea havde i forbindelse med 
rapporteringen for 1. halvår 2014, hvor man forventede et afkast på mellem 2,25 % 
og 2,75 %. Men rentemarkedet har i 2. halvår reageret anderledes, end man kunne 
forvente sig, og vi har en situation, at lånegivere betaler rente for at låne penge ud. 
 
Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, 
men handler gennemføres kun ifølge aftale med Frederikshavn Kommune. 
Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse med den godkendte 
finansielle strategi.     
 
Da Frederikshavn Kommune indførte ønsket om modpartsrisiko skete det på 
baggrund af, at flere pengeinstitutter ikke længere kunne opfylde kapitalkravet fra 
Finanstilsynet, og blev overtaget af Finansiel Stabilitet – eller andre 
pengeinstitutter. I sådanne tilfælde kan indskydere kun gøre krav på dækning af et 
beløb på op til ca. 750.000 kr. – resten af et indestående er et simpelt krav mod 
pengeinstituttet. 
 
Der er nu sket en oprydning i pengeinstitutternes lånebeholdning, og Finanstilsynet 
vurderes at føre et mere aktivt tilsyn med disse. Frederikshavn Kommune kan 
derfor overveje, om man skal lempe kravene til en modpartsrisiko, idet det vurderes 
vanskeligt i fremtiden, at kunne generere et afkast af de obligationer der er købt for 
et reducere indestående i pengeinstituttet, som står mål med den renteudgift der er 
på den driftskredit der er stillet til rådighed for obligationskøbet.  
 
En anden måde at øge mulighederne for afkast af modpartsbeholdningen kunne 
være, at øge mulighederne for hvad der kan investeres i. Gennem en øgning af 
mulighederne for en varighed der er længere end fra 0 – 5 år, vil der kunne 
opkøbes obligationer som vil give et højere afkast. I den nuværende finansielle 
strategi har Økonomiudvalget ønsket, at der kun placeres likvide midler i danske 
stats- og realkreditobligationer. Investeringsprofilen er således ”lav risiko”. Ved at 

 Åben sag

 Sagsnr: 08/2359
 Forvaltning: CØP
 Sbh: ptne
 Besl. komp: ØU
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give mulighed for at investere i erhvervsobligationer – men fortsat med ”lav risiko”, 
kunne der også af denne vej skaffes et større afkast af 
modpartsrisikobeholdningen. 
 
Ønsker Frederikshavn Kommune at gennemføre ovennævnte mulighed, vil det 
kræve en tilretning af den gældende finansielle strategi.
 
Økonomiafdelingen anbefaler, at Frederikshavn Kommune som følge af den usikre 
økonomiske situation omkring renter og presset på den danske krone fastholder, at 
modpartsrisikoen skal reduceres mest muligt, gennem opkøb af obligationer, så 
Frederikshavn Kommune kun har beløb indestående op til 750.000 kr., og som 
således er dækket af indskydergarantien. Endvidere anbefales det, at fastholde 
placeringen af midlerne i stats- og realkreditobligationer, hvor risikomålet er en 
varighed på 0 – 5 år. 
 
Placeringen af obligationer samt fastholdelse af reduktion af modpartsrisiko over for 
pengeinstitutter vurderes igen i forbindelse med rapporteringen for den Finansielle 
Strategi for 1. halvår 2015.
 
Økonomiafdelingen anbefaler, at der ikke foretages yderligere afdækning af den 
langfristede gæld og dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for 
fast rente.  

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning 
2. der som følge af den usikre økonomiske situation omkring renter og 

presset på den danske krone fastholdes, at modpartsrisikoen skal 
reduceres mest muligt gennem opkøb af obligationer

3. placeringen af obligationer samt fastholdelse af reduktion af modpartsrisiko 
overfor pengeinstitutter, vurderes igen i forbindelse med rapporteringen for 
den Finansielle Strategi for 1. halvår 2015 

4. der ikke foretages yderligere afdækning af den langfristede gæld, og 
dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for fast rente. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Indstillingens punkter 1, 2 og 3 blev godkendt.
 
Indstillingens punkt 4 blev godkendt med den bemærkning, at af den ikke 
afdækkede gæld, kan op til 50% af denne afdækkes ved rentesikring i op til 5 år. 
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
 
Bilag
Afrapportering for 2014 (dok.nr.784/15)
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18. Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til 
budget 2015 og 2016 

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

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

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

4. at rådighedsbeløbet frigives med 2 mio. kr.  

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

 Åben sag

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

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

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

Idrætshal flyttes fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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19. Prioritering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter til 
Bæredygtigt Børneområde 2015

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

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

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

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

kan medføre person risiko/ fare, hvis de udvikler sig

 Åben sag

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

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

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

2015

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

 
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets 
område prioriteres til Anlægsprojekterne til Bæredygtig Børneområde som ovenfor 
specificeret, i alt 23.607.000 kr. 
 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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20. Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i 
Frederikshavn Havn

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

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

 Åben sag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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21. Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune. 
Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 
måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. 
måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er 
sket en strukturændring, idet 10. klassescenter og Ungdomsskole her er 
organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til 
sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for 
år 2013.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 
medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 
reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 
elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob.
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

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

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: ØU
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22. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Udover at blive sendt til høring i alle politiske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:
 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Drøftet og tiltrådt.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det 
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke 
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det 
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er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige, 
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det 
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder, 
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte 
kontanthjælpsmodtagere osv. 
 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Folkeoplysningsudvalget vil gerne præsenteres for konkrete tiltag og muligheder på 
et senere Folkeoplysningsudvalgsmøde. 
 
Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Indstillingen tiltrædes

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

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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23. Frigivelse af puljemidler - "Klippekort" - Øget livskvalitet 
blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere"

Sagsfremstilling
På finansloven for 2015 er der blevet afsat en pulje til et klippekort på en halv times 
ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der 
bestemmes af den enkelte kommune. Puljemidlerne opnås gennem en ansøgning 
til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  
 
Socialudvalget har på deres møde den 4. februar 2015 taget beslutning om 
tildelingskriterier, og ansøgningens udformning mv. Den oprindelige sag er vedlagt 
som bilag. Det skal bemærkes, at der er indsendt ansøgning til puljen medio 
februar 2015.
 
På denne baggrund vil Socialudvalget gerne have frigivet de ansøgte puljemidler til 
ovenstående formål, såfremt puljeansøgningen imødekommes fra ministeriet. Der 
kan forventes svar herpå ultimo marts 2015.  
 
Indstilling
Socialudvalget indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om frigivelse af 
midler bevilliget fra pulje til ”Klippekort” – Øget lovskvalitet blandt de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere” på 1.036.000 kr.

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

Bilag
Dagsordenpunkt: "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - 
Punkt_23119_Klippekort - Øget livskvalit_23-02-2015 10-34-49.PDF (dok.nr.33581/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1540
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: ØU
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24. Ansøgning om Zulu Sommerbio i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Zulu Sommerbio søger om at vise to filmfremvisninger sammen med Frederikshavn 
Kommune. Filmene skal vises i perioden 15. juli – 15. august 2015. 
 
Zulu Sommerbio leverer følgende til to filmfremvisninger:

 Eventafvikling, projektleder og afviklere
 Teknisk afvikling og biograf set-up
 Rettigheder til film og musik
 Et passende antal toiletter
 En bod hvorfra der sælges Zulu Sommerbio merchandise, slik popcorn, 

sodavand og varme drikke
 Diverse Zulu tiltag og kommercielle partners aktivering på eventpladsen
 Markedsføring af Zulu Sommerbio på diverse TV2 Platforme.
 Alt øvrig markedsføring og tiltag i forbindelse med Zulu Sommerbio 2015 

skal gokendes af Zulu.

Frederikshavn Kommune skal levere

 Location
 Strøm til eventen
 Oprydning og renovation i forbindelse med de 2 afviklingsdage
 100.000 kr. ekskl. moms.
 Det er ikke tilladt at have øvrigt salg på det udendørs areal i forbindelse 

med Zulu sommerbio.

Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. 
Økonomiudvalgets markedsføringskonto er på 103.000 kr. hvoraf 80.000 kr. 
allerede er disponeret.
Økonomiudvalgets Dispositionskonto er på 170.000 kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Ansøgning imødekommes ikke.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
præsentationsmateriale - Frederikshavn & Zulu Sommerbio. (dok.nr.40770/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/8551
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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25. Oversigt over forventet udbud af ejendomme i 2015  Lukket sag

 Sagsnr: 14/21804
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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26. Handel med Volstrup Skole  Lukket sag

 Sagsnr: 13/23413
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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27. Eventuelt salg af ejendommen Hirtshalsvej 524, Ålbæk  Lukket sag

 Sagsnr: 14/5533
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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28. Aftale om ommærkning af ældreboliger  Lukket sag

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

Underskrifter:
    

Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen

  



Bilag: 1.1. Direktionens indstilling til rammeændringer til budget 2016

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 18. marts 2015 - Kl. 14:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 42500/15



Side 1
Dokument nr. 42500-15

Direktionens indstillinger til:

Budgetrammer for budget 2016 – 2019.

Nedenstående er de af Direktionen indstillede principper, der anvendes til fremstilling af
budgetrammer for budget 2016 – 2019, som skal behandles i Økonomiudvalget onsdag
den 18. marts.

Budgetrammerne for 2016 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne
budget for 2015.

Der korrigeres for:
politisk vedtagne bevillingsændringer siden budgetvedtagelsen med konsekvens for
overslagsårene
demografi (regulering i overgangsordningen)
pris- og lønudvikling. KL skøn anvendes.

De 3 budgetmålsætninger som er gældende for budget 2015, gælder også for
rammeudmeldingen for budget 2016:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på
minimum 150 mio. kr.

I budgetoverslagsåret 2016 er der indregnet 45,3 mio. kr. i yderligere besparelser set i
forhold til budgetår 2015. De yderligere besparelser stammer primært fra, at
servicerammen er reduceret med 1 % i effektivisering (24,6 mio. kr.), og øgede
besparelser i forbindelse med digitaliseringsstrategien (14,4 mio. kr.)

Budgetoverslagsåret udviser hermed et overskud – før korrektioner – på 135,1 mio. kr., og
dermed opfyldes målsætningen ikke. Der er imidlertid nogle forhold, som Direktionen
foreslår indregnet i opgørelsen af overskuddet på ordinær driftsvirksomhed:

a. Der er ikke medtaget en indtægt som vanskeligt stillet kommune i overslagsår
2016. Et gennemsnit over de seneste 5 års tilskud som vanskeligt stillet kommune
er 16 mio. kr. om året. Det foreslås derfor, at der indregnes et tilskud som
vanskeligt stillet kommune på 16 mio. kr. i 2016.



Side 2
Dokument nr. 42500-15

b. Det er ved Økonomiudvalgets beslutning aftalt, at der ikke sker den sædvanlige
regulering af demografien, med den nyeste befolkningsprognose. Den regulering
som blev lavet til budget 2015 er dermed også gældende for budget 2016. 

Der gives en merbevilling på 2,455 mio. kr. til BUU i 2016. Der reduceres med et
tilsvarende beløb på serviceudgifter i 2016 - dog undtaget de områder som indgår i
den gældende demografireguleringsordning. (fordelingsnøgle = andel af
serviceudgifter).

Overslagsårene 2017 og 2018 reguleres dermed ikke yderligere til
budgetlægningen for 2016 ift, demografi, men bliver stående som de ser ud.

Det sidste overslagsår, 2019, reguleres for demografi med samme forudsætninger
som 2017 og 2018. (13,6 mio. kr. i øgede udgifter til ældreområdet og 5,9 mio. kr. i
mindre udgifter til børneområdet = en nettomerudgift på 7,7 mio. kr.).  Dvs. at 2019
reguleres med 2015 befolkningsfremskrivningen.

Til budgetlægningen for 2017 har Frederikshavn Kommune en ny
demografireguleringsmodel. Den anvendes med 2016 som nyt basisår. Dvs. at de
demografireguleringer som er inde i overslagsårene fra den gamle
demografireguleringsmodel nulstilles, og reguleringerne fra den nye
demografireguleringsmodel lægges ind fra det nye basisår = 2016.

c. Det indstilles at 1 % effektiviseringsbesparelsen på serviceudgifterne skal fortsætte
ud over budget 2015 budgethorisont. Dvs. om budgetoverslagsår 2019 skal
reduceres med 1 % af serviceudgifterne.

I alt korrigeres budgetrammen for 2016 med (øget opsparring) 16,0 mio. kr., dermed er
målsætningen om overskud på den ordinære drift på 150 mio. kr. overholdt

I ovenstående er pris- og lønstigning ikke indregnet. Vi har valgt ikke at indregne
virkningen af pris- og lønstigningen, fordi pris- og lønstigningen er markant lavere end den
pris- og lønstigning som er indregnet i overslagsåret. Og da pris- og lønstigningen alene
sker på udgiftssiden bliver balancen forrykket – dvs. at overskuddet på den ordinære
driftsvirksomhed bliver større. I årets økonomiaftale vil pris- og lønudviklingen også blive
indregnet, og dermed vil pris- og lønudviklingen også blive indregnet i
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indtægtsforudsætninger.
En regulering som følge af pris- og lønstigningen vil alt andet lige betyde en modsat
gående regulering på generelle tilskud og må derfor forventes at være neutral.
Når drifts- og anlægsrammerne meldes ud til udvalgene vil de være pris- og
lønfremskrevet til 2016 prisniveau.

2. Det er en målsætning, at have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr.

Der er bruttoanlægsudgifter i budgetoverslagsår 2016 på 107,1 mio. kr.
Heraf udgør den lånefinansierede del 36,4 mio. kr.
Dermed udgør det skattefinansierede anlægsbudget 70,7 mio. kr.

Der er i budgetoverslagsår 2016 indregnet en låneoptagelse på 30,2 mio. kr. fra
lånepuljer, som der skal søges fra.

Vi skønner, at der er et ansøgningsgrundlag for låneoptagelse til puljer afsat på det
borgernære område og til effektivisering på 45 mio. kr. i 2016 og 33 mio. kr. i
overslagsårene.

Med en låneandel på 50 % af projekterne er der indregnet 8 mio. kr. for meget i lån i 2016
og 14 mio. kr. for meget i lån i overslagsårene.

Direktionen indstiller at der skønnes en låneandel på 50 %, hvorved låneoptagelsen
reduceres i 2016 med 8 mio. kr. og overslagsårene med 14 mio. kr.

Ligeledes indstiller Direktionen at der afsættes 2 mio. kr. på anlæg i hvert af årene 2016 –
2018 til Frederikshavn Byjubilæum. Med afsættelse af beløbene i 2016 og 2017 udskydes
forbrugsrammen på 2 x 2 mio. kr. fra 2016 og 2017 til 2018.

3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365
dage på minimum 80 mio. kr.

Det er Direktionens forventning at gennemsnitskassebeholdningen er over 80 mio. kr. ved
budgettets vedtagelse i oktober 2015.

CØP
09-03-2015
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Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Budgetoverslag Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser 2016 2016 2017 2018 2019
2019 dog i 2018-priser Budget 2015 Oplæg Overslag Overslag Overslag

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:
    Skatter  ………………………………………………………… -2.647.150 -2.647.150 -2.695.311 -2.733.024 -2.733.024

    Generelle tilskud ……………………………………………… -1.091.339 -1.107.339 -1.098.716 -1.112.755 -1.112.755

    Indtægter i alt …………………………………………… -3.738.489 -3.754.489 -3.794.027 -3.845.778 -3.845.778

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer …………………………………… -2.048 -2.044 -3.047 -3.219 -3.188

Økonomiudvalget …………………………………………… 432.811 431.635 436.746 437.766 433.606

Arbejdsmarkedsudvalget …………………………………… 812.883 812.874 856.665 873.372 873.314

Socialudvalget ………………………………………………… 873.562 872.633 890.235 907.638 910.560

Sundhedsudvalget …………………………………………… 315.505 315.381 320.035 325.238 325.924

Børne- og Ungdomsudvalget ……………………………… 870.266 872.312 868.113 868.365 854.306

Kultur og Fritidsudvalget …………………………………… 209.449 209.488 211.720 213.878 212.344

Teknisk Udvalg ……………………………………………… 57.004 56.960 57.534 58.023 57.463

Plan- og Miljøudvalget ……………………………………… 13.399 13.379 13.530 13.661 13.529

    I alt  ……………………………………………………… 3.582.832 3.582.616 3.651.530 3.694.722 3.677.856

Renter m.v.  ………………………………………………… 20.513 20.513 20.421 20.539 20.539

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  … -135.144 -151.359 -122.076 -130.517 -147.383
overskud overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter
(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  …………………………………………… 45.875 47.875 42.677 43.103 41.103

Arbejdsmarkedsudvalget  …………………………………… 27 27 0 0 0

Socialudvalget  ……………………………………………… 2.694 2.694 352 358 358

Sundhedsudvalget  …………………………………………… 1.490 1.490 1.099 1.122 1.122

Børne- og Ungdomsudvalget  ……………………………… 9.679 9.679 7.404 7.539 7.539

Kultur og Fritidsudvalget  …………………………………… 3.796 3.796 3.060 3.121 3.121

Teknisk Udvalg  ……………………………………………… 43.459 45.159 43.625 43.992 43.992

Plan- og Miljøudvalget  ……………………………………… 50 50 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… 107.071 110.771 98.216 99.235 97.235

Anlægsindtægter
    Salg af jord og bygninger  …………………………………… -15.296 -15.296 -15.597 -15.904 -15.904

Øvrige anlægsindtægter ……………………………………… 0 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… -15.296 -15.296 -15.597 -15.904 -15.904

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE … -43.369 -55.884 -39.457 -47.186 -66.052
overskud overskud overskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE
     Drift (netto)  ……………………………………….…………… 605 605 710 819 819

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  … 605 605 710 819 819

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………… -42.764 -55.279 -38.747 -46.367 -65.233
overskud overskud overskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
Budget 2016-2019



Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser 2016 2016 2017 2018 2019

Overslag Overslag Overslag Overslag Overslag

Likvid beholdning primo året -58.690 -58.690 -47.899 -62.772 -73.204
Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -42.764 -55.279 -38.747 -46.367 -65.233

Optagne lån  ………………………………………………… -38.353 -30.353 -24.353 -24.353 -24.353

Øvrige balanceforskydninger ……………………………… 0 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… -81.117 -85.632 -63.100 -70.720 -89.586

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 0 0 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  …………………………… 69.073 69.073 72.203 75.384 75.384

Øvrige balanceforskydninger ……………………………… 5.768 5.768 5.768 5.768 5.768

    I alt  ……………………………………………………………… 74.842 74.842 77.972 81.153 81.153

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 6.275 10.791 -14.872 -10.432 8.433
Opsparing Opsparing Forbrug Forbrug Opsparing

Likvid beholdning ultimo året -52.415 -47.899 -62.772 -73.204 -64.771
Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

Kontrol -64.771
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 09-03-2015

Budgetrammer 2016 - 2019
i 2015-prisniveau

2016 2017 2018 2019

SAMMENDRAG:

Skattefinansieret drift:
Økonomiudvalget 423.295.841 420.062.965 412.944.275 408.784.260
Arbejdsmarkedsudvalget 799.810.835 829.170.280 831.626.050 831.567.697
Det Sociale Udvalg 855.954.474 856.549.170 856.584.620 859.506.247
Sundhedsudvalget 309.750.471 308.720.840 308.149.670 308.834.837
Børne- og Ungdomsudvalget 855.500.533 834.929.440 819.090.490 805.030.936
Kultur- og Fritidsudvalget 205.785.342 204.315.425 202.763.295 201.229.333
Teknisk Udvalg 55.947.883 55.513.380 54.998.170 54.438.262
Plan- og Miljøudvalget 13.117.689 13.006.990 12.876.440 12.745.113
Tværgående Fælles Puljer -2.002.308 -2.923.190 -3.024.650 -2.993.768
Skattefinansieret drift i alt 3.517.160.760 3.519.345.300 3.496.008.360 3.479.142.917

Takstfinansieret drift:
Renovation 503.450 503.450 503.450 503.450
Takstfinansieret drift i alt 503.450 503.450 503.450 503.450

Skattefinansieret anlæg:
Økonomiudvalget 32.413.000 26.840.000 26.840.000 24.840.000
Arbejdsmarkedsudvalget 27.000 0 0 0
Socialudvalget 2.668.000 341.000 341.000 341.000
Sundhedsudvalget 1.464.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000
Børne- og Ungdomsudvalget 9.521.000 7.140.000 7.140.000 7.140.000
Kultur- og Fritidsudvalget 3.730.000 2.941.000 2.941.000 2.941.000
Teknisk Udvalg 44.796.000 42.900.000 42.900.000 42.900.000
Plan- og Miljøudvalget 50.000 0 0 0
Skattefinansieret anlæg i alt 94.669.000 81.216.000 81.216.000 79.216.000

Takstfinansieret anlæg:
Renovation 0 0 0 0
Takstfinansieret drift i alt 0 0 0 0

SPECIFIKATIONER:

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 424.472.410 420.595.660 413.476.970 413.476.970

Rammekorrektioner:
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -275.525 -275.525 -275.525 -275.525
BYR 8. oktober 2014 - Salg af volstrup skole - sparet drift 2016 og frem -342.500 -342.500 -342.500 -342.500
BYR - 29.10.2014 - pkt. 16 - salg af Stationspladsen 2A, Sæby 53.000 53.000                          53.000 53.000                              
BYR - 26.11.2014 - pkt. 11 - salg af Havnen 1B, Sæby -670 -670 -670 -670
BYR - 17.12.14 - pkt. 18 - salg af klostergyde 9 og 9A, Sæby 51.000 51.000 51.000 51.000
BYR - 28.01.2015 - pkt. 14 - salg af Skansegade 10, Frederikshavn - sparet drift -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -643.874 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -4.160.015

Rammekorrektioner i alt -1.176.569 -532.695 -532.695 -4.692.710

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 423.295.841 420.062.965 412.944.275 408.784.260

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 799.819.630 829.170.280 831.626.050 831.626.050

Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -8.795 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -58.353

Rammekorrektioner i alt -8.795 0 0 -58.353

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 799.810.835 829.170.280 831.626.050 831.567.697
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 09-03-2015

2016 2017 2018 2019
Socialudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 856.884.300 856.549.170 856.584.620 856.584.620

Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -929.826 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -8.803.031
Demografiregulering 2019 - indtil ny model er vedtaget 11.724.658

Rammekorrektioner i alt -929.826 0 0 2.921.627

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 855.954.474 856.549.170 856.584.620 859.506.247

Sundhedsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 309.874.330 308.720.840 308.149.670 308.149.670

Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -123.859 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -1.223.498
Demografiregulering 2019 - indtil ny model er vedtaget 1.908.665

Rammekorrektioner i alt -123.859 0 0 685.167

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 309.750.471 308.720.840 308.149.670 308.834.837

Børne- og Ungdomsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 853.454.600 834.929.440 819.090.490 819.090.490

Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi 2.045.933 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -8.151.008
Demografiregulering 2019 - indtil ny model er vedtaget -5.908.546

Rammekorrektioner i alt 2.045.933 0 0 -14.059.554

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 855.500.533 834.929.440 819.090.490 805.030.936

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme vedtaget 2015 budget 205 746 170 204 039 900 202 487 770 202 487 770Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 205.746.170 204.039.900 202.487.770 202.487.770

Rammekorrektioner:
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 275.525 275.525 275.525 275.525
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -236.353 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -1.533.962

Rammekorrektioner i alt 39.172 275.525 275.525 -1.258.437

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 205.785.342 204.315.425 202.763.295 201.229.333

Teknisk Udvalg:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 55.992.330 55.471.710 54.956.500 54.956.500

Rammekorrektioner:
BYR - 26.11.2014 - pkt. 11 - salg af Havnen 1B, Sæby 43.000 43.000 43.000 43.000
BYR - 26.11.2014 - pkt. 11 - salg af Havnen 1B, Sæby -1.330 -1.330 -1.330 -1.330
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -86.117 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -559.908

Rammekorrektioner i alt -44.447 41.670 41.670 -518.238

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 55.947.883 55.513.380 54.998.170 54.438.262

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 13.137.880 13.006.990 12.876.440 12.876.440

Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -20.191 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -131.327

Rammekorrektioner i alt -20.191 0 0 -131.327

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 13.117.689 13.006.990 12.876.440 12.745.113
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 09-03-2015

2016 2017 2018 2019
Tværgående Fælles Puljer

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget -2.005.390 -2.923.190 -3.024.650 -3.024.650

Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi 3.082 0 0 0
1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 30.882

Rammekorrektioner i alt 3.082 0 0 30.882

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau -2.002.308 -2.923.190 -3.024.650 -2.993.768

Takstfinansieret drift

Renovation

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 503.450 503.450 503.450 503.450

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 503.450 503.450 503.450 503.450

Administration Forsyning

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 0 0 0 0

Skattefinansieret anlæg

Økonomiudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 30.413.000 24.840.000 24.840.000 24.840.000

Rammekorrektioner:
Købstadsjubilæum Frederikshavn 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Rammekorrektioner i alt 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 32.413.000 26.840.000 26.840.000 24.840.000

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 27.000 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 27.000 0 0 0

Socialudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 2.668.000 341.000 341.000 341.000

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 2.668.000 341.000 341.000 341.000
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 09-03-2015

2016 2017 2018 2019
Sundhedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 1.464.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 1.464.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000

Børne- og Ungdomsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 9.521.000 7.140.000 7.140.000 7.140.000

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 9.521.000 7.140.000 7.140.000 7.140.000

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 3.730.000 2.941.000 2.941.000 2.941.000

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 3.730.000 2.941.000 2.941.000 2.941.000

Teknisk Udvalg

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 43.096.000 42.900.000 42.900.000 42.900.000

Rammekorrektioner:
ØU 21.01.15 - pkt. 3 Kystsikring ved Gl. Skagen 1.700.000 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 1.700.000 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 44.796.000 42.900.000 42.900.000 42.900.000

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 50.000 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2015-prisniveau 50.000 0 0 0
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Opgørelse og beregning er foretaget på baggrund af ECO-nøgletal, i forhold til ressourceforbruget på 19 udgiftsområder.  
Valg af ECO-nøgletal er sket på baggrund af at det er vurderet at være mest valide til denne opgave af flg. årsager: nøgletallene er beregnet på oprindeligt budget 2014 og 2015 - 
nøgletallene dækket stort set hele kontoplanen - vi kan holde tallene op mod sammenlignlige kommuner (frem for regionsopdeling) - KORA står bag nøgletallene.
Ligeledes var der valgt disse områder fra ECO i forbindelse med fordeling af 25 mio. kr. i forbindelse med budgetlægning af 2015.
Overførselsudgifter er isoleret i et afsnit for sig da der er koblet en særlig finansieringsmodel og budgetreguleringordning til disse udgifter.

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER

Alle beløb er i kr. 

Frederikshavn 

Kommune minus 

smnl. gr. (+ = 

højere udg. i 

Frederikshavn)

Samlet afvigelse 

fra smnl.gr. (+ = 

højere udgifter i 

Frederikshavn)

Frederikshavn 

Kommune minus 

smnl. gr. (+ = 

højere udg. i 

Frederikshavn)

Samlet afvigelse 

fra smnl.gr. (+ = 

højere udgifter i 

Frederikshavn)

Driftsudgifter ekskl. overførselsudgifter

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 64.042 61.226 63.043 72.063 2.816 8.794.368 3.416                10.929.192       6)

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 71.658 70.417 75.268 73.635 1.241 8.994.768 3.097                22.758.061       6)

Tilbud til ældre

kr. pr. 65 årig og derover 44.069 39.748 43.508 42.970 4.321 62.905.118 9.472                134.637.915     3)

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 9.448 9.138 10.051 8.304 310 4.478.880 160                   2.331.919         

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 6.741 5.787 6.147 5.559 954 46.954.926 833                   40.906.762       

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.327 1.857 1.739 1.992 470 28.377.190 496                   29.990.619       5)

Vejvæsen kr. pr. indb. 608 1.060 1.290 1.042 -452 -27.290.404 -482                  -29.138.826      1), 5)

Redningsberedskab kr. pr. indb. 248 182 289 226 66 3.984.882 64                     3.851.366         2)

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjene-

stem.pension, forsikringspuljer og gen. reserver) 5.529 5.751 6.044 5.561 -222 -13.403.694 333                   20.115.397       6)

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 137 183 267 144 -46 -2.777.342 -38                    -2.327.101        

Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.365 2.684 2.732 2.648 -319 -3.559.402 -281                  -3.188.963        

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 4.160 4.449 4.055 4.306 -289 -17.448.953 -276                  -16.679.856      4)
(inkl. medfinansiering)

Overførselsudgifter

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4.509 5.471 4.409 5.349 -962 -34.100.976 -910                  -32.499.259      

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.262 2.258 2.180 1.913 4 141.792 84                     2.991.855         

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 8.750 7.128 7.487 6.195 1.622 57.496.656 1.548                55.242.226       

Personlige tillæg mv. pr. pensionist 581 504 557 510 77 1.318.394 105                   1.780.511         

Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 498 622 405 603 -124 -4.395.552 -91                    -3.244.513        

Tilbud til udlændinge (bruttodrift)

kr. pr.18 årig og derover 559 628 732 661 -69 -3.396.111 -88                    -4.310.027        

Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 51                     1.814.773         

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,

idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område

samt kommunens ressourcesituation.

Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2014 www.kora.dk

1) Det lave niveau på vejvæsen skyldes at der afholdes vedligeholdelse/renoveringsudgifter på anlæg for ca. 33,1 mio. kr.
2) Det høje niveau på redningsberedskab skyldes sideordnet aktivitet for ca. 3 mio. kr. vedr. vagtcentral, administration og flådestyring (2015)
3) Hjælpemidler - Her er administrative medarbejdere medtaget for ca. 9,5 mio. kr.
4) Vedr. medfinansieringsudgifterne er disse reduceret 21,3 mio. i forhold til udmeldingen fra KL.
5) På Fritid og kultur kontoområdet afholdes udgifter der mere rigtigt høre til Vejvæsen, der skal flyttes 4,3 mio. kr. til vejvæsen
6) Der er placeret en reduktionspulje på 19,5 mio. kr. på administrationsområdet. 3 mio. kr. skal flyttes til børnepasning og 16 mio. kr. skal flyttes til skoleområdet og 0,5 mio. kr. til familieområdet. 

Opgørelse af 19 udgiftsområder sammenholdt med sammenligningsgruppen

Fred.havn 

Kommune

Smnl. 

gruppen

Region 

Nordjyll.

Hele 

landet

Budget 2014Budget 2015
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Drift og anlæg i faste priser Budgetoverslag Budget Budget Budget Budget

Alle tal er i 1.000 kr. 2016 2016 2017 2018 2019
Budget 2015 Oplæg Overslag Overslag Overslag

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.517.881 3.517.665 3.519.849 3.496.513 3.479.647

Serviceudgifter  …………………………………… 2.462.021 2.461.806 2.435.017 2.408.622 2.391.756

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 187.557 187.557 187.557 188.160 188.160

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.372 5.372 4.998 4.998 4.998

Indtægter fra den centrale ref. ordning -16.611 -16.611 -16.611 -16.611 -16.611

Overførsler  ………………………………………… 715.375 715.375 744.722 747.177 747.177

Forsikrede ledige ……………………………… 161.784 161.784 161.784 161.784 161.784

Takstfinansieret  …………………………………… 2.382 2.382 2.382 2.382 2.382

B. Anlægsvirksomhed: 90.969 94.669 81.216 81.216 79.216

Bruttoanlægsudgifter  ……………………………… 105.969 109.669 96.216 96.216 94.216

Anlægsindtægter …………………………………… 0 0 0 0 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

C. Renter - netto*  ……………………………………… 20.513 20.513 20.421 20.539 20.539

D. Balanceforskydninger: 5.768 5.768 5.768 5.768 5.768

Indskud i Landsbyggefonden …………………. 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

Frigivelse af deponerede beløb …………. -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416

Mellemregning, Kloakforsyningen. ……………… 0 0 0 0 0

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630

Øvrige balanceforskydninger  …………………… 54 54 54 54 54

E. Afdrag på lån*  ……………………………………… 69.073 69.073 72.203 75.384 75.384

F. Generelle tilskud og udligning  ………………… -1.091.339 -1.107.339 -1.098.716 -1.112.755 -1.112.755

G. Pris- og lønstigningspost  ………………………… 66.363 66.363 133.795 201.144 201.144

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.679.229 2.666.713 2.734.537 2.767.810 2.748.945

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat………………………………………… -2.375.182 -2.375.182 -2.408.475 -2.433.193 -2.433.193

2 Selskabsskatter  ……………………………………… -28.294 -28.294 -29.991 -31.071 -31.071

3 Dødsboskat………………………………...………… -1.910 -1.910 -3.000 -3.000 -3.000

4 Grundskyld  …………………………………………… -237.750 -237.750 -249.638 -261.371 -261.371

5 Dækningsafgifter  …………………………………… -4.014 -4.014 -4.207 -4.389 -4.389

6 Lånoptagelse*  ……………………….. -38.353 -30.353 -24.353 -24.353 -24.353

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  ……………… 6.274 10.790 -14.873 -10.434 8.432

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.679.229 -2.666.714 -2.734.537 -2.767.810 -2.748.945

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -58.691 -58.691 -47.902 -62.774 -73.208

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 6.274 10.790 -14.873 -10.434 8.432

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -52.417 -47.902 -62.774 -73.208 -64.776

kontrol -64.776

Skatteprocent 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20%

Grundskyldspromille 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰

Dækningsafgift - statsejendomme 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - ejendomme region 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰

Kirkeskatteprocent 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%

FINANSIERINGSOVERSIGT
Budget 2016-2019
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Forord

Forord

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

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

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

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

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

Hvad er en lokalplan?

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

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

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

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Hvad er en lokalplan?

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

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

at se ud.
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

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

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

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

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

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

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

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

stemet krydser vejen er krydsningen sikret med fodgængerfelt og lysregulering.

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

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

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

plere eksisterende eksisterende byggeri med nybyggeri. 



11

Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Lokalplanredegørelse

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

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

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

 

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

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

 

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

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

• Zoneopdeling af områderne til erhvervsformål samt tydeliggøre og 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forbinder Fænøvej med Østbanke

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

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

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

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

Lokalplanområdet ligger i eksisterende byområde , men inden for Planlovens 3 

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

ning af kystlandskabet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sterende rundkørsel på Frederikshavnvej.

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

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

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

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

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

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

1972



16

Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Hvad er en lokalplan?Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● 

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

2012

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuværende zoneforhold  Byzone

Fremtidig zoneforhold  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 %

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

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

 
               
Grundstørrelse    Ingen bestemmelser om grundstørrelse. 
    

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

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

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

    Den overordnede cykel- og gangstiforbindelse gennem området skal opret-  

    holdes og områdets grønne karakter skal bevares.

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

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

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre:

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

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

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

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

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

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

 

2. Område og zonestatus 

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

2.2  Zoneforhold
 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone

3. Arealanvendelse

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

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

4. Udstykning

4.1 Udstykning
 Området kan udstykkes i det omfang der er behov

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

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

5.1 Nedrivning
 Eksisterende bebyggelse indenfor området kan helt eller delvist  
 nedrives 

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

5.3 Bebyggelsesprocenten 
 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom på ikke overstige  
 40

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

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

 

6. Bebyggelsens udseende

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

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

 Frederikshavnvej eller kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

7. Ubebyggede arealer

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

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

delige vedligeholdelse.

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

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

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

8. Veje, stier og parkering 

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

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

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

8.6 Eksisterende sti C - E nedlægges som offentlig sti

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

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

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

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger og kabler
 Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler

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

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

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

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

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

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

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

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

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

12. Servitutter

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

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

13. Tilladelser fra andre myndigheder

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

14. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

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

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

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

Områdets anvendelse
Lokalplan SKA.BF. 06.02.01

Bolig-, ferie- og fritidsområde 
ved Nordsøvej i Skagen

Målforhold ca 1:3000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune



 Miljøscreening af planforslag - side 1 

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

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

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

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

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

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

(NATUR) 

Nej 

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

 

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

− Antallet af hjemmehørende dyr eller 
planter 

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

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr 

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

− Findes der arter fra rødlisten over 
truede dyr 

0 NATUR Der findes ingen arter fra rødlisten indenfor 
området 

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

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Struktur eller funktion af naturlige 
økosystemer 

0 NATUR Ingen påvirkning 

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

0 NATUR Der findes ingen beskyttet natur indenfor om-
rådet 

− Arters formering eller naturlige be-
vægelses- eller trækmønstre 

0 NATUR Ingen påvirkning 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

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

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

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ingen påvirkning 

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur 

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

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

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

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

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

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

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

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

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

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

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

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

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.3 Spildevand  

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

 
5. Luft 

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

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

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

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

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

 

6. Klimatiske faktorer 

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

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

 
 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

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

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

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

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

− Rumlig oplevelse 0 NATUR Ingen bemærkninger 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Fortidsminder 0 PLAN Ingen registreringer 

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

− Kirkeomgivelser 0 PLAN Ingen registreringer 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

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

 
 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive på-
virket af planforslaget. 
 
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 
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Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.03 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etab-
lering af en boligbebyggelse omkring Elling Åsti syd for Tuenvej i Elling. 
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. xxxx til offentlig debat i perio-
den fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle in-
teressere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, 
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 
Lars Enevoldsen på telefon 98456375 eller emailadressen: tf@frederiks-
havn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommu-
ne i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og 
sendes til følgende adresse: 

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk 



6



7

Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.03 ● 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. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

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

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

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



8

Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.03 ● Hvad er en lokalplan?

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et mindre 
boligområde ved Tuenvej i Elling. Bebyggelsen etableres i form af åben-
lav eller tæt-lav bebyggelse. 

Tæt-lav bebyggelse er boliger der etableres som række-, klynge- eller 
gårdhavehuse, dvs. en bebyggelse, hvor der ligger flere sammenbyggede 
boliger på den enkelte ejendom. 

Åben-lav bebyggelse er parcelhuse med en enkelt fritliggende bolig på 
hver ejendom. 

Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af ejer, der ønsker at udvikle 
og byggemodne arealerne. 

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for udvikling af et nyt boligområde sydvest 
for Elling. Boligområdet er opdelt i 2 delområder, hvor den nordligste kan 
anvendes til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse og den sydligste kan 
anvendes til åben-lav boliger. 
 
Udstykning
I delområde A kan der udstykkes 7 større parceller til åben-lav bebyggel-
se. Parcellerne kan udstykkes med en størrelse på minimum 1.000 m2 og 
maksimum 1.600 m2. I delområde B kan der udstykkes 6 parceller til åben-
lav bebyggelse eller parcellerne kan anvendes til tæt-lav bebyggelse som 
række-, klynge-, gårdhavehuse e. lign. enten enkeltvis eller sammenlagt 
til ”storparceller”.

Bebyggelsen 
Bebyggelsesprocenten for åben-lav fastsættes til 30. Bebyggelsesprocen-
ten for tæt-lav fastsættes til 30 for de enkelte områder/storparceller og 50 
for den enkelte ejendom til bolig. En del af arealet ved tæt-lav bebyggelse  
skal anvendes til fælles opholdsarealer tilknyttet den enkelte bebyggelse.

Bebyggelsen kan opføres med 2 etager. 

Klimasikring
Der er i lokalplanen fastsat en mindste sokkelkote på 5.0 DVR90 for at sik-
re boligerne mod oversvømmelse. Da eksisterende terræn er på 3,5 - 4,5 
DVR90 betyder det at de enkelte bygninger eller parceller skal tilpasses 
dette, f.eks. ved at etablere en høj sokkel, ved terrænregulering eller en 
arkitektonisk løsning, f.eks. en bygning,  der hviler på lave søjler.  

Hvis der etableres høj sokkel skal dette ske således, at soklen fremstår 
som en del af facaden.  
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Alternativt kan der på den enkelte grund foretages terrænregulering, så-
ledes at det fremtidige terræn hæves omkring selve bygningen for at sikre 
en tilpasning til soklen. Se illustrationer herunder.   

Ortofoto der viser afgrænsningen af lokalplanområdet. Mål 1:4.000. 

Terrænregulering udover 0,5 m må kun foretages i en afstand omkring 
bygningen på masimalt 5 m. dog ikke nærmere naboskel end 1 m. 

Grønne naturområder  
Der udlægges en række fælles områder langs vandløb og søer. En del af 
områderne er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, der kan derfor ikke 
etableres anlæg (f.eks. borde/bænke, legeplads) uden dispensation. Om-
råderne skal fremstå som naturområder, hvor der kan opnås tilladelse til 
pleje på baggrund af en plejeplan udarbejdet i samarbejde med Frede-
rikshavn Kommune. 

Veje og stier
Området får vejadgang fra Tuenvej ad eksisterende blind offentlig sidevej. 
Interne veje udlægges med en bredde på 8 og 10 m. Vejene skal anlægges 
med fast belægning i en bredde på 5 og 6 m. med græsrabatter og uden 
kantsten. Vejvand kan dermed nedsives i rabatterne evt. suppleret med 
dræn i siderne. 

Illustration af terrænregulering for at tilpasse terrænnet til sokkelko-
ten. 
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Af hensyn til trafiksikkerheden skal sidevejens tilslutning til Tuenvej æn-
dres ved en realisering af lokalplanen, således at risikoen for færdsels-
ulykker nedsættes. Udstykker er efter Lov om offentlige Veje § 70, stk. 3 
forpligtet til at betale for denne ændring.

Gennem området løber den offentlige sti Elling Å sti. Stien fastholdes. 
Derudover etableres ny sti fra den interne vej i delområde A til den syd-
ligste og største sø. 

Lokalplanens område
Lokalområdet omfatter en del af de dyrkede marker syd for Tuenvej på 
begge sider af Elling Åsti, se ortofoto. Området afgrænses mod nord og 
øst af vandløbet ”Mosegrøften”. Mod syd følger lokalplanområdet på en 
mindre strækning Elling Åsti, resten er afgrænset af å-beskyttelseslinjen 
langs Elling Å (se ortofoto på modsatte side). Mod vest afgrænses lokal-
planområdet af hedearealerne langs Mariendalsvej. 

Lokalplanområdet er på ca. 2,25 ha. Området ligger i landzone og er pålagt 
landbrugspligt, med den endelige vedtagelse af lokalplanen vil området 
blive overført til byzone og landbrugspligten vil blive ophævet. 

Området er forholdsvis fladt uden de store niveauforskelle. I midten løber 
som sagt Elling Åsti, langs lokalplangrænsen vandløb/søer, der bl.a. fun-
gerer som forsinkelsesbassin for regnvand. 

Udover åbeskyttelseslinjen er der en række naturtyper beskyttet af Na-
turbeskyttelsesloven i og omkring området. Se kort og beskrivelser på s. 
14.

Boligområdet er velbeliggende ift. byens rekreative naturområder og re-
kreative stier. Således er der via Elling Åsti forbindelse til byen og stran-
den og de rekreative stisytemer i Elling Plantage. 

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-
kende på vedvarende energi. Visionen er, at hele kommunen skal overgå 
100 pct. til vedvarende energi inden udgangen af 2030. Byrådet ønsker 
således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressour-
ceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og 
ejernes økonomi. 

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. For al planlægning 
indenfor kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer 
i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der er en særlig, plan-
lægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 

Store dele af Frederikshavn Kommune, inkl. Skagen, Frederikshavn og Sæ-
by samt en række mindre, men betydningsfulde bosætningsbyer, herun-
der Elling, er alle omfattet af kystnærhedszonen. Store dele af byudvik-
lingen i Frederikshavn Kommune vil derfor altid skulle foregå indenfor 
kystnærhedszonen. 
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Den aktuelle udvidelse af byzonen er på ”landsiden” af byen og i direkte 
tilknytning til eksisterende boligområder, se desuden herunder vedr. ret-
ningslinjerne i Kommuneplan 2009-2020. 

I lokalplaner indenfor kystnærhedszonen skal der – jf. Planlovens § 16 stk. 
4 – redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemfø-
relse af lokalplanens elementer.

Med planen skabes et nyt boligområde med større grunde tilpasset områ-
dets eksisterende landskab og landskabselementer. Området vil komme til 
at fremstå som en naturlig og flot afrunding af byen. 

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planfor-
slag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:  
- at planen skader Natura 2000 områder, 
- at yngle- og rasteområder for de dyrearter samt de plantearter, der er 
optaget i Habitatdirektivets bilag IV kan blive beskadiget eller ødelagt (EU 
direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter). 

De nærmeste Natura 2000 områder er ”Hirsholmene, havet vest herfor og 
Elling Ås udløb” ca. 2 km øst for lokalplanområdet samt habitatområdet 
”Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose” ca. 3 km nordvest for området. 
Alene pga. afstanden vurderes det, at der ikke vil ske nogen påvirkning af 
Natura 2000-områderne.

Med den aktuelle lokalitet og med de naturtyper, der er i området, kan 
følgende Bilag IV-arter forekomme i eller tæt på området; vandflager-
mus, langøret flagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus og markfir-
ben samt odder, løgfrø og spidssnudet frø tilknyttet vandløbene. 

Flagermusenes fouragerings- og ynglelokaliteter er forskellige, men det 
generelle trusselsbillede for flagermus er bl.a. fældning af hule træer 
o.lign. samt brud på eller nedlæggelse af ledelinjer/skovbryn. 
 
Det vurderes, at etablering af byudviklingsområdet ikke vil have væsentlig 
negativ konsekvens for flagermus, da denne sker uden påvirkning af eksi-
sterende beplantninger, ledelinjer eller fourageringsområder.
  
Af arter tilknyttet de lysåbne naturtyper er alene markfirben registreret 
i Nordjylland. Markfirben findes på åbne, varme, solrige lokaliteter som 
skråninger, diger, heder, overdrev, kystskrænter og sandede bakkeområ-
der. Truslen mod markfirben er bl.a. anlægsarbejder, der skader markfir-
benets yngle- og rasteområder, samt opsplitning af bestande. 
Det vurderes, at etablering af boligområdet ikke vil have væsentlig ne-
gativ betydning på betanden markfirben, da området ikke indeholder de 
primære levesteder for markfirben.   

En række dyr og padder er tilknyttet vandløb og andre våde områder. I 
Nordjylland drejer det sig om odder, der vil kunne træffes i Elling Å samt 
løgfrø og spidssnudet frø.  Truslerne mod disse arter vil være ødelæggelse 
eller tilgroning af deres levesteder, dvs. de åbne vandområder og vand-
løb. Etablering af byudviklingsområdet vurderes dermed ikke at påvirke 
disse arter væsentligt.
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Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanen er blevet vurderet iht. følgende retningslinjer i Kommune-
plan 2009-2020.  

Retningslinier for anvendelse af kystnærhedszonen; 5.9.3 ”Område C, 
kystlandskab” 
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen område C. Kystland-
skabet i området er uden visuel forbindelse med kysten, og uden at være 
præget af denne. Området fremstår primært som almindeligt jordbrugs-
område. 

Område C kan ifølge retningslinje 5.9.3 anvendes efter bestemmelserne for 
det åbne land, når udviklingen af området indenfor kystnærhedszonen er 
planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet (se ovenfor vedr. ”Kyst-
nærhedszonen”), og at den visuelle påvirkning er begrænset og lokal.

Lokalplanlægningens bestemmelser om højder, udstrækning af byggefel-
ter, udformning mv. sikrer, at bebyggelsen kun får lokal og begrænset vi-
suel påvirkning, og at den tilpasses eksisterende bebyggelser og anlæg.

Retningslinje 5.8.1 ”Rimmer og dobber”
Ifølge retningslinjen skal ”Rimmer og dobber” sikres, der hvor de frem-
træder i landskabet. Derfor er overpløjning, tilgroning og tilplantning på 
rimmerne eller i dobberne uønsket.

Rimmer og dobber er en naturtype som forekommer på det marine forland 
i Vendsyssel og det findes bl.a. i et bredt bælte langs østkysten i Frede-
rikshavn Kommune (se illustration). Udpegningen i kommuneplanen er en 
foreløbig udpegning af de områder, hvor rimmerne og dobberne findes.

I det konkrete tilfælde er det vurderet, at området er så præget af land-
brugsdriften, at der ikke er spor efter rimmer og dobber. Det vurderes der-
med, at planlægningen ikke er i strid med retningslinjen. 

Kommuneplan for Frederikshavn. Udskriftsdato: 25.11.13Tilpasset liggende A4

Økologiske forbindelser
Hektar
96169.704000000000000

Side 1 af 1Print

25-11-2013http://frederikshavn.odeum.com/kortbrowser/appformap/print.phtml

Kortbilag der viser udpegningen 
til ”Økologisk Forbindelse” i Kom-
muneplan 2009-2020. 

Retningslinje 5.5.7 ”Økologisk forbindelse”
Ifølge retningslinjen skal planlægning og administration vedrørende are-
alanvendelsen og tilstanden indenfor de udpegede økologiske forbindel-
ser forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, 
som forbindelserne skal sikre. Se udpegning herunder. 

Kommuneplan for Frederikshavn. Udskriftsdato: 31.10.13Tilpasset liggende A3

Side 1 af 1Print

31-10-2013http://frederikshavn.odeum.com/kortbrowser/appformap/print.phtml

Kortbilag der viser udpegningen 
af ”Rimmer og dobber” i Kommu-
neplan 2009-2020. 



Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.03 ● Lokalplanredegørelse

14

De økologiske forbindelser skal dermed sikre, at bestande af planter og 
dyr kan spredes i landskabet. I forvaltningen af de økologiske forbindelser 
er det vigtigt at vurdere, om en påtænkt ændring i arealanvendelsen eller 
tilstanden er forenelig med de naturtyper og arter, forbindelsen skal sikre. 

Boligområdet etableres på dyrkede landbrugsarealer omkranset af natur-
områder. Beplantninger og naturområder berøres ikke af udviklingen, det 
vurderes dermed at lokalplanen er i overensstememlse med retningslin-
jen. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Derfor 
er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nød-
vendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Forslag til kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplanen 
og kan ses på s. 19.

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 der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som 
vurderes at blive påvirket væsentligt af planforslagene og der skal derfor 
ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene. Miljøscreeningen 
vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offent-
liggørelsen af lokalplanen.

Klimasikring 
For at sikre bygningerne mod oversvømmelse fastsættes der en sokkel-
kote på min. 5.0 m DVR90. Terræn i området ligger i kote 3.5 til 4.5 DVN90. 

Ved den kraftige regn, der ramte Nordjylland i oktober 2014, blev en lang 
række arealer i Frederikshavn Kommune oversvømmet. Dette var også til-
fældet for  det aktuelle lokalplanområde, hvor vandet nåede op til kote 
ca. 4.5 DVR90. 

Årsagen til oversvømmelserne var, at der var meget store vandmæng-
der i Elling Å over kort tid. Disse vandmængder oversteg den vandafled-
ningskapacitet som Elling Å på daværende tidspunkt havde fra Elling by 
til åens udløb i Kattegat. Som følge heraf stod vandet op over de arealer, 
der grænser op til åen.

Oversvømmelserne skyldtes således ikke, at arealerne er specielt lavtlig-
gende, men at de ligger i umiddelbar nærhed af Elling Å. 

Frederikshavn Kommune er i færd med at analysere problemstillingen 
med henblik på at iværksætte foranstaltninger, der kan medvirke til at 
hindre gentagelser af oversvømmelserne fra uge 42 i 2014.  

Ved at fastsætte en mindste sokkelkote i lokalplanen på 5.0 DVR90, vur-
deres det, at boligerne vil være sikret mod oversvømmelser selv i situa-
tioner med ekstrem regn. 

Der er i lokalplanen fastsat ,at der på den enkelte grund kan foretages 
terrænregulering, således at det fremtidige terræn hæves rundt om byg-
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ningen for at sikre en tilpasning til sokkelkoten, se beskrivelse og illustra-
tion s. 10.  

Vandet vil derved søge andre steder hen. En stor del vil fortsat blive for-
delt internt i boligområdet på de lavereliggende områder, veje mv. Når 
disse er ”fyldt op” vil vandet søge ud på alle de lavereliggende marker 
omkring lokalplanområdet. 

Det er vanskeligt at beregne den mængde vand der søger andre steder 
hen, idet alene den del, hvor der tilføres jord udefra til terrænregulering, 
vil betyde, at der ledes vand væk fra området. Terrænreguleringen vil dog 
for en stor dels vedkommende bestå af flytning af jord internt på den en-
kelte parcel. 
  
På markerne vil den ekstra mængde vand, der presses væk fra boligom-
rådet derfor betyde en ubetydelig stigning, der ikke vurderes at få kon-
sekvenser for boligområdet længere mod øst eller nærliggende naturom-
råder. 

Naturbeskyttelse
Indenfor lokalplanens område er der registreret beskyttet natur efter na-
turbeskyttelseslovens §3, jf. kort herunder. Bebyggelse og anlæg indenfor 
lokalplanområdet er placeret således, at de beskyttede områder ikke be-
røres. Realisering af lokalplanen forudsætter derfor ikke dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens § 3.

Indenfor lokalplanens område findes desuden både søer og vandløb, der 
er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Søernes og vandløbets til-
stand må ikke ændres.

En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor åbeskyttelseslinie på 
150 m fra Elling Å og må ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres 
uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyttelses-
loven, se kort. 

Kortbilag der viser beskyttet natur i og omkring lokalplanområdet. 
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Områdets fællesarealer er delvist beliggende på arealer, der er beskyttet 
efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det er ikke tilladt at foretage ændringer 
på disse arealer. I tilfælde af, at fællesarealer ønskes anvendt til eksem-
pelvis legeplads, eller der ønskes borde/bænke, så kræver det dispensati-
on fra Frederikshavn Kommune. Der kan kun dispenseres i særlige tilfælde 
og kun hvis naturtilstanden samlet set forbedres.

Hele lokalplanen ligger indenfor skovbyggelinje. Realisering af lokalpla-
nen forudsætter reduktion af skovbyggelinjen ved Naturstyrelsen eller at 
Frederikshavn Kommune dispenserer fra beskyttelsen.

Vandløb
I lokalplanens nordlige afgrænsning løber det private vandløb Mosegrøf-
ten. Ifølge Vandløbsloven er de tilgrænsende ejendommes ejere og bru-
gere pligtige til at deltage i vedligeholde det private vandløb. Pligten til 
at deltage i vedligeholdelsen pålægges den grundejerforening, der skal 
oprettes for lokalplanområdet. 

Af hensyn til oprensningen af vandløbet skal der friholdes et arbejdsare-
al på 8 m. fra øverste vandløbskant. Bygninger, bygværker, faste hegn og 
lignende anlæg af blivende art må ikke uden Byrådets tilladelse etableres 
indenfor arbejdsarealet.

Museumslov
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-
tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 
til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan 
forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Mu-
seum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-
læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 
økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, der i kommunens varme-
planlægning er udlagt til individuel varmeforsyning.

Vandforsyning
Området skal tilsluttes offentlig vandforsyning fra Frederikshavn Vand A/S 
i henhold til vandforsyningsplan 2009-19 for Frederikshavn Kommune.

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-
vandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et 
tillæg til spildevandsplanen. Området vil sandsynligvis blive udlagt som 
separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver 
sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn 
omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt dræn-
vand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Det er den til enhver 
tid gældende spildevandsplan, der regulerer kloakeringsprincippet og ik-
ke lokalplanen.

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.
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Dyrehold
Ifølge Husdyrgodkendelsesloven er der særlige bestemmelser for landbrugs-
ejendomme med dyrehold, der ligger nærmere end 300 m fra byzonegrænsen. 
Eksisterende landbrug kan som udgangspunkt forsætte den hidtidige drift. 
Etablering af nye landbrug med dyrehold og enhver ændring, bygnings- og 
driftsmæssigt på eksisterende landbrug, skal anmeldes til kommunen. Er der 
tale om husdyrbrug med over 15 dyreenheder, skal etableringen/ændringen 
desuden godkendes særskilt af kommunen. Ved eventuel klage over en land-
brugsejendoms forhold, - typisk lugt, støv, støj og fluer, kan kommunen med-
dele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger.

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

Hvis der i forbindelse med jordarbejde indenfor lokalplanområdet træffes for-
urening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal herefter 
foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til grundvand, area-
lanvendelse mv.

Veje og stier
Området får vejadgang fra Tuenvej ad den eksisterende blinde offentlige si-
devej. Denne sidevej er etableret af den tidligere Elling Kommune på et tids-
punkt, hvor der var ønske om etablering af en ny vejforbindelse mellem Mari-
endalsvej og Tuenvej. Denne forbindelse blev dog aldrig etableret og vejstykket 
har indtil i dag været benyttet som parkeringsplads for brugere af Elling Åsti. 
For at sikre tilfredsstillende trafiksikkerhed omlægges sidevejen, således at der 
bliver mulighed for vinkelret udkørsel til Tuenvej.

Den eksisterende offentlige sti ”Elling Åsti”, der passerer gennem området, 
fastholdes i lokalplanen.  

Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af lokalplanen forudsætter Jordbrugskommissionens ophævelse af 
landbrugspligten. 

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 forsy-
ningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig 
om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, 
gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være 
behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågæl-
dende område.

Indenfor lokalplanområdet er der d. 14.02.1979 og 03.04.1979 tinglyst deklara-
tioner for regnvandsledninger og -bassin. Deklarationerne skal respekteres el-
ler ledningerne skal flyttes i forbindelse med områdets realisering.  

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt 
andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal af-
lyses.
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Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens realisering forudsætter enten ophævelse af skovbyggelinjen 
ved Miljøcenter Århus efter Naturbeskyttelsesloven, eller at Frederikshavn 
Kommune dispenserer fra beskyttelsen. 

Aflysning af planer og servitutter
Der aflyses ingen planer eller servitutter. 

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

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokal-
planforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter Planlovens § 17, 
stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med 
forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-
get).
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Redegørelse
Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområde 
FRE.B.02.01. Således udtages der et areal på ca. 5,8 ha., arealet er noteret 
med fredskovspligt efter afgørelse fra Naturstyrelsen dateret d. 15.11.2012. 
Der overføres herefter som erstatning et areal på ca. 2,5 ha. til rammeom-
råde FRE.B.02.01. De nuværende rammeområder i Elling ses på figur 1 og 
ændringer og den nye rammeafgræsning ses på figur 2. 

Kommuneplantillæg nr. 09.74

Figur 1; Kortbilag der viser afgrænsningen af de eksisterende rammeom-
råder i Elling. 

Figur 2; Kortbilag der viser ændringen af afgrænsningen af rammeområ-
de FRE.B.02.01. 
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Rammebestememlser
I rammebestemmelserne for rammeområde FRE.B.02.01 ændres alene be-
byggelsens etageantal således at der gives mulighed for bebyggelse i 2 
etager. Se de nye rammebestemmelser herunder.  

Rammeområdenr. FRE.B.02.01

Områdenavn Elling

Overordnet anvendelse Boligområde

Anvendelse Området skal anvendes til helårsbeboel-
se, dvs. parcelhuse og tæt-lav bebyggel-
se med tilhørende kollektive anlæg, så-
som børneinstitutioner, varmecentral og 
lignende. Såfremt det ikke bryder områ-
dets karakter af beboelse, kan der des-
uden indrettes bygninger/lokaler til min-
dre butikker til områdets daglige forsy-
ning eller andre erhvervstyper, der kan 
indpasses uden nævneværdige påvirk-
ninger af omgivelserne. Det vil sige virk-
somhedstyper tilhørende klasse 1 . 

Virksomhedsklasse Link til oversigt over virksomheds-/mil-
jøklasser. 

Spillehaller Der kan ikke etableres spillehaller med 
gevinstgivende spilleautomater

Nuværende zonestatus Byzone og Landzone

Fremtidig zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for fritliggende 
beboelseshuse, dvs. parcelhuse, må ikke 
overstige 30
Bebyggelsesprocenten for et areal til 
tæt-lav bebyggelse må ikke blive større 
end 30 for det pågældende areal under 
ét, og ikke større end 50 for den enkelte 
ejendom.
Såfremt en ejendom ikke anvendes til 
butik, værksted og lignende til områdets 
daglige forsyning eller anden godkendt 
erhvervstype, kan byrådet tillade en be-
byggelsesprocent på indtil 45. 

Etageantal og bygningshøj-
de

Maks. 2 etager og maks. 8,5 m.
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Bevaringsværdige bygnin-
ger 

En bygning, der er registreret med en 
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedri-
ves, før en anmeldelse om nedrivning har 
været offentligt bekendtgjort, relevante 
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 I området må kun opføres fritliggende 
beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. 
Der må kun opføres 1 beboelses hus på 
hver grund. Efter en samlet plan kan der 
tillige godkendes række-, kæde og grup-
pe huse og lignende til bolig for 1 familie.

Grundstørrelse Nye grunde til parcelhuse skal have en 
størrelse på mindst 700m². Når udstyk-
ningen foretages efter en samlet plan 
kan byrådet godkende grundstørrelser 
ned til 600m². Ved tæt-lav boligbebyg-
gelse skal grundstørrelsen være mindst 
300m². Grundstørrelser er angivet ekskl. 
vejarealer. 

Opholdsarealer/
ubebyggede arealer

Mindst 10% af hvert nyt boligområde skal 
anvendes til fælles opholdsareal for om-
rådets beboere.

Parkering 1 forbindelse med bebyggelse skal der re-
serveres 2 p-pladser pr. bolig samt 1 p-
plads pr. 50m² etageareal til erhverv. By-
rådet kan tillade, at antallet af p-pladser 
ved boligbebyggelse nedsættes, når p-
pladserne udlægges som fælles p-anlæg 
efter en samlet plan.

Andre forhold Trafik
Ved trafiksanering og beplantning skal 
det tilstræbes at forbedre boligmiljøet.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr.587 af 27.05.2013 - med senere ændringer 
- fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte om-
råde.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1   at området kan anvendes til boligformål, i form af åben-lav eller 
tæt-lav bebyggelse

1.2  at bebyggelsen indrettes med grønne fri- og naturarealer,

1.3  at eksisterende natur bevares,

1.4  at området vejbetjenes fra Tuenvej

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag A og omfat-
ter matr.nr. 1s samt del af matr.nr. 57a, 57i og 57k Elling By, Eliing 
og del af matr.nr. 1b Elling Hgd., Elling. Derudover del af  vejareal 
7000d Elling by, Elling. Samt alle parceller der efter den 29. januar 
2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Opdeling i delområder
  Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på kort-

Kortbilag A og B.

2.3  Zoneforhold
 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den 

endeligt vedtagne lokalplan overføres hele området til byzone.

 

3. Arealanvendelse

3.1   Anvendelse, delområde A 
 • Boliger i form af helårsboliger (åben-lav)
 • Mindre tekniske anlæg
 

Frederikshavn Kommune kan i forbindelse med en konkret an-
søgning om opførelse af et boligprojekt omfattende hele delom-
råde A efter nærmere vurdering tillade at delområdet anvendes til 
tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen skal fremstå ensartet med 
hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Planen skal også 
omfatte evt. sekundære bygninger

3.2   Anvendelse, delområde B 
 • Boliger i form af helårsboliger (åben-lav)
 • Mindre tekniske anlæg

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser

Matr.nr. 1s og 57a Elling By, El-
ling samt 1b Elling Hgd., El-
ling er pålagt landbrugspligt. 
Landbrugspligten ophæves ved 
landinspektørerklæring ved lo-
kalpanens realisering. 
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3.3   Anvendelse, delområde C 
 • Fælles friarealer

• Vej- og stiudlæg
 • Mindre tekniske anlæg

3.4  Anvendelse generelt
  Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som 

almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt er-
hverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:

 
  At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-

men
  
  At ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer 

karakter af bolig
  
  At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige æn-

dringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov 
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

 

4. Udstykning

4.1  Udstykningsprincip
  Inden for delområde A og B må udstykningen til åben-lav bebyg-

gelse kun foretages i princippert som den på Kortbilag B viste ud-
stykningsplan. 

Indenfor delområde A kan de enkelte matrikler lægges sammen til 
storparceller til tæt-lav bebyggelse. Storparceller til tæt-lav be-
byggelse kan videreudstykkes til selvstændige ejendomme med 
én bolig pr. ejendom

4.2 Grundstørrelse
Ejendomme til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en 
grundstørrelse på mindst 1.000 m2 og maks. 1.600 m2.

Ejendomme til tæt-lav bebyggelse skal udstykkes med en grund-
størrelse på mindst 300 m2

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

større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.

 

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1   Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres med mindste 
sokkelkote +5,0 DVR90.

5.2 Bebyggelsens placering, åbeskyttelseslinjen
Uanset nedenstående bestemmelser om placering af bebyggel-
se og sekundære bygninger i punkt 5.3-5.5 må der ikke etableres 
bygninger eller andre anlæg indenfor åbeskyttelseslinjen vist på 
Kortbilag B. 

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser

ad. 4.1 Med ”i princippet” me-
nes at skel kan flyttes nogle 
meter ifm. den endelige bygge-
modning i området, men antal, 
størrelse mv. må ikke ændres.

ad. 4.2 Når der opføres flere bo-
liger på en ejendom skal der 
ifølge Byggelovens § 10A efter-
følgende  kunne ske en udstyk-
ning af de enkelte boliger som 
selvstændige ejendomme.
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5.3 Bebyggelsens placering, åben-lav
  Ny åben-lav bebyggelse må ikke placeres nærmere end 5 m fra 

vejskel.
Ny åben-lav bebyggelse må ikke placeres nærmere naboskel end 
2,5 m

5.4 Bebyggelsens placering, tæt-lav
Såfremt der efter lokalplanens § 3.1 godkendes et samlet bolig-
projekt på delområde A med tæt-lav bebyggelse, kan denne sam-
menbygges i skel, dog gælder følgende undtagelser:
Bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra vejskel og 2,5 meter 
fra skel mod ejendomme, der anvendes til åben-lav bebyggelse.

5.5  Mindre, sekundære bygninger som carporte, redskabsskure, cy-
kelskure, miljøstationer, drivhuse og andre, sekundære bygninger 
må opføres nærmere naboskel end 2,5 m. når bygningslængden i 
naboskel ikke overstiger 12 m og højden i en afstand af 2,5 m fra 
skel ikke overstiger 3,5 m. Højden i skellet må være 2,5 m.

5.6  Bebyggelsesprocent
 Bebyggelsesprocent maks. 30 for den enkelte ejendom.
 
 Såfremt der efter lokalplanens § 3.1 godkendes et samlet boligpro-

jekt på delområde A med tæt-lav bebyggelse, må denne maksi-
malt have en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom.

Til beregning af bebyggelsesprocenten kan ikke medregnes andel 
i fælles friarealer. 

5.7  Etager
  Bygninger må maks. opføres i 2 etager og med kælder med en 

maks. højde på 1,25 m over terræn.

5.8 Bygningshøjde
  Højde maks. 7,5 m, målt fra et niveauplan fastlagt til kote 4.80 

DVR90. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegræns-
ningen.

6. Bebyggelsens udseende

6.1 Facader
   Facader skal fremstå som blank mur, pudset, vandskuret eller træ. 
  Sekundære bygninger og mindre bygningsdele (mindre end halv-

delen af facaderne) må også udføres i andre materialer.
Tilbygninger skal udføres i harmoni med og i ydre materialer som 
det der bygges til.

6.2  Farver
  Facader må som hovedregel kun fremstå i materialernes natur-

lige farver, eller i jordfarver. Til mindre dele af bygningen må der 
anvendes kontrastfarver. Der henvises til den klassiske jordfarve-
skala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Social-
ministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 
2006. Se bilag A.

ad. 5.3 Med bestemmelsen om 
placering af tæt-lav bebyggel-
se tilsidesættes bygningsregle-
mentets afstandskrav og højder 
ift. naboskel. 

Sekundære bygninger er udhu-
se, garager, carporte, overdæk-
kede arealer, drivhuse, skure, 
cykelskure ol. mindre bygnin-
ger.
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6.3  Sokler
  Hvis en sokkel er højere end 0,6 m skal den del, der er højere end 

0,6 m, udføres i samme materialer som facaden.

6.4 Tage       
Taghældningen kan være op til maksimalt 45 grader.

6.5  Tagmaterialer
  Tagbeklædning, der er synlig fra terræn, skal udføres med tagsten 

af tegl eller beton, af tagpap, zink, eternitskifer eller skifer.  Der 
må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. 

6.6 Øvrige facade- og tagmaterialer end de i 6.1 og 6.5 nævnte kan 
anvendes, hvis de medvirker til at fremme bygningens arkitektur, 
og hvis de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. Der må ik-
ke anvendes reflekterende materialer, dog accepteres solfangere 
(jf. punkt  6.8).

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

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

6.8  Skilte
  Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Der kan dog tillades 

opsat ét skilt med en størrelse svarende til maksimalt A3 ifm. virk-
somhed etableret iht. punkt  3.4.  

7. Ubebyggede arealer
7.1  Fælles opholdsareal, tæt-lav bebyggelse

Der skal udlægges fælles opholdshold ved tæt-lav bebyggelse, 
svarende til 10% af grundarealet.

7.2  Fælles friareal
  Der udlægges fælles friareal for hele lokalplanområdet som angi-

vet på Kortbilag B.

7.3   De fælles friarealer skal fremstå som rekreative naturområder. Der 
kan etableres mindre fælles anlæg (borde/bænke, legeredskaber, 
grillplads o.lign.) under forudsætning af at det sker underfor de 
beskyttede naturområder (se kort s. 14) eller der kan opnår dis-
pensation/tilladelse iht. Naturbeskyttelsesloven. 

7.4  Fælles friareal, vedligeholdelse
 De fælles friarealer skal vedligeholdes af grundejerforeningen jf. 

pkt. 10.2.

7.5  Oplag
  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 

må ikke finde sted.

  Større både og uinregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de 
ubebyggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler.

ad. fælles friareal
Store dele af de fælles friarea-
ler er beskyttet enten som be-
skyttet natur eller beliggende 
indenfor å-beskyttelseslinjen, 
se kort s. 14. Der må derfor ik-
ke foretages terrænreguleringer, 
udføres beplantning eller pla-
ceres anlæg uden dispensation 
indenfor områderne. Der vil dog 
kunne udføres pleje mv. af are-
alerne iht. til en plejeplan udar-
bejdet i samarbejde med Frede-
rikshavn Kommune.
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 7.6  Hegn
  Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være le-

vende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn 
på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn 
fuldt udvokset, dog maks. 1,8 m.

Der kan etableres fast hegn på mindre strækninger på maks. 
10 meter omkring terrasser og indgangspartier, når hegnet ikke 
etableres i en højde, der overstiger 1,6 meter. Det faste hegn skal 
etableres i samme materiale som hovedbygningen på den pågæl-
dende ejendom eller i træ, natursten eller begrønning

7.7 Efterregulering af terræn
Der må ikke foretages terrænændringer på mere end +/- 0,5 me-
ter i forhold til det eksisterende terræn, dog må der i en afstand 
på op til 5 meter fra nye bygninger foretages større terrænregule-
ring for at tilpasse fremtidigt terræn til mindste sokkelkote, fast-
lagt i § 5.1. Der må desuden ikke foretages terrænregulering nær-
mere skel end 1 meter.

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

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

 
7.9  Befæstelse af veje og stier
  Veje skal være befæstet med asfalt uden kantsten. Rabatter skal 

udføres som græsrabatter, evt. suppleret med græsarmerings-
sten. 

I græsrabatterne kan der etableres opstammede træer, allétræ-
er, mindre buske e.lign. når dette sker under gener for trafikken. 

Stier anlægges som rekreative stier med belægning af grus, sten-
mel, træflis e.lign. eller som slåede græsstier. 

8. Veje, stier og parkering 
8.1  Veje

Vejadgangen til Tuenvej skal ske fra Tuenvej som vist i princip-
pet på kortbilag B. Områdets udkørsel til Tuenvej ændres ved en 
realisering af lokalplanen, således at risikoen for færdselsulykker 
nedsættes. Udstykker er efter Lov om offentlige Veje § 70, stk. 3 
forpligtet til at betale for denne ændring.

8.2 Vejene udlægges med følgende bredder:
 Adgangsvej A-B: 10 m (kørebanebredde mindst 6 m)
 Boligveje B-C: 8 m (kørebanebredde mindst 5 m)

Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafspæ-
ringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af udstykningsplanen 
for hele området.

  Udstykningsplanen udarbejdes med udgangspunkt i denne lokal-
plan.

  
  Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fælles-

veje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for 

Ifølge lov om private fællesve-
je påhviler vejens ren- og ved-
ligeholdelse herunder vinter-
vedligeholdelse de vejberetti-
gede, i dette tilfælde grundejer 
/ grundejerforeningen oprettet 
iht. lokalplanens bestemmelser, 
jf. afsnit 10. 

Yderligere terrænregulering 
kræver dispensation fra Frede-
rikshavn Kommune.  
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vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om pri-
vate fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de pri-
vate fællesveje indenfor lokalplanområdet.

 
8.3  Stier

Den eksisterende offentlige sti gennem området ”Elling Åsti” ud-
lægges som vist i princippet på kortbilag B.

8.4  Parkering
Til hver bolig i åben-lav bebyggelse skal der udlægges areal på 
egen grund til 2 p-pladser pr. bolig.

 Til hver bolig ved tæt-lav bebyggelse skal der udlægges areal til 
2 p-pladser pr. bolig. Ved ibrugtagning af boligerne skal mindst 
1 P-plads pr. bolig være anlagt. Arealudlæg til parkering må ikke 
bebygges, men kan beplantes eller befæstes indtil parkeringen 
etableres. 

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

9.2  Øvrige tekniske anlæg
  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 
6 om bebyggelsens udseende.

9.3  Antenner og paraboler
  Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra na-

bobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.4  Kloakering
  Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter an-

visning fra Frederikshavn Spildevand A/S.

 

10. Grundejerforening 
10.1  Medlemspligt
  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Afgrænsnin-
gen af grundejerforeningen fastsættes af Frederikshavn Kommu-
ne.

10.2  Opgaver
  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-

plantning, veje, stier, belysning, fællesanlæg og vandløb. Drift og 
vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt 
lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejer-
foreningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lov-
givningen henlægges til foreningen.

10.3  Vedtægter
  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal god-

kendes af Frederikshavn Kommune.
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10.4  Oprettelse
  Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kom-

mune kræver det.

 

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1  Kloakering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet 

kloaksystemet efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

11.2  Parkering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering 

som anført under lokalplanens punkt 8.4

12. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter

13. Lokalplanens retsvirkninger

13.1   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. 

13.2   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. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den xx. xx. xxxx i henhold 
til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den XX.XX.20xx vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til 
planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Jordfarver
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af 

enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.B.12.01.03 til offentlig de-

bat i perioden fra den 10.11.2014 til den 12.01.2015. I denne periode var det 

muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser 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 

DDO, Copyright COWI
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Oversigtskort, der viser lokalplanområdets placering i byen Frederikshavn.
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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

-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om opførelse af 

tæt-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet 

er ikke tidligere omfattet af en lokalplan. Den øvrige bebyggelse i nabo-

området er parcelhuse. Det er vurderet at opførelse af tæt-lav boligbebyg-

gelse vil ændre områdets karakter og betinger derfor udarbejdelse af en 

lokalplan. Lokalplanen er udarbejdet med det primære formål at give mu-

lighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, men muligheden for op-

førelse af åben-lav boligbebyggelse bibeholdes.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at sikre anvendelse til boligformål i form af åben-

lav eller tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der kan maksimalt 

opføres 6 boliger inden for lokalplanområdet. Nye ejendomme til tæt-lav 

kan udstykkes med en grundstørrelse på mindst 300 m² inkl. andel af fri-
areal, mens ekskl. vejareal, mens ejendomme til åben-lav boligbebyggel-
se kan udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 m² ekskl. vejareal.

Ny bebyggelse kan opføres i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetag med 
en maksimal bygningshøjde på 8.50 m. Der kan opføres åben-lav boligbe-
byggelse svarende til en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 af den en-
kelte ejendom. Ved tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocent ikke over-
stige 35 % for lokalplanområdet som helhed og 50 % for den enkelte 
ejendom. Tæt-lav boligbebyggelsen skal placeres inden for det på kortbi-
lag 2 viste byggefelt.

Bygningsfacader skal fremstå som blank murværk i tegl eller med vand-
skurede/pudsede vægge. Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen) 
kan dog udføres i andre materialer. Facader på mindre sekundære byg-
ninger som skure, carporte og lignende er ikke omfattet af materialekra-
vet. Facaderne skal fremstå med materialets naturlige overfl ade eller gi-
ves en farve inden for jordfarveskalaen. Kontrastfarver kan anvendes til 
mindre dele af bygningen.

Hver tæt-lav bolig skal have adgang til et privat opholdsareal på mindst 
18 m², herudover skal mindst 10 % af lokalplanområdet ved indrettelse til 
tæt-lav boligbebyggelse etableres som fælles opholdsareal. Lokalplanen 
fastlægger placeringen af opholdsarealet langs lokalplanområdets nord-
lige grænse. Herved skabes sammenhæng mellem de private og fælles 
opholdsarealer samt gives udsigt til Bangsbo Å. Lokalplanen indeholder 
bestemmelse om, at der ikke må etableres fast hegn i lokalplanområdets 
grænse mod Bangsbo Å. Opholdsarealet må ikke anvendes til oplag af no-
gen art. Generelt fastlægges et krav om at oplag ikke må ske uden for byg-
ninger eller særligt afskærmede arealer.

Der er store terrænforskelle på op til 4 m inden for lokalplanområdet, jf. 
kortbilag 3, hvor koter for området er vist. Lokalplanen indeholder be-
stemmelse om, at der må ske terrænregulering i umiddelbar nærhed af 
bygninger og anlæg. Terrænregulering med skråninger og støttemure skal 
i sin helhed holdes inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter ingen krav om, at veje, parkeringspladser og lig-

Eksempel på hvordan bebyggelse in-

den for lokalplanområdet kan se ud. 

Her set fra Hoffmanns Vej

Eksempel på hvordan bebyggelse in-

den for lokalplanområdet kan se ud.
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nende skal befæstes på en bestemt måde. Der fastlægges alene, at de skal 

befæstes, og at der skal være et ensartet materialevalg. 

Lokalplanen pålægger grundejere inden for lokalplanområdet at forestå 

drift og vedligeholdelse af fælles friarealer og veje.

Eksempel på indretning af lokalplanområdet til tæt-lav boligbebyggelse.

Eksempel på indretning af lokalplanområdet til åben-lav boligbebyggelse.
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet er 2.115 m² og består i sin helhed af matr.nr. 172az 
Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone 
og er ved lokalplanens udarbejdelse ubebygget. Ejendommen har tidlige-
re været bebygget med et parcelhus, der nu er nedrevet.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af byen Frederikshavn. Områ-
det afgrænsens mod nord og øst af Bangsbo å, mens det mod vest og 
syd grænser op til parcelhuse. Terrænnet falder ned mod Bangsbo å på 
den østlige del af lokalplanområdet. Mod nord falder terrænet først mod 
Bangsbo å uden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet set fra øst mod vest. Lokalplanområdet anvendes i dag til op-

lag og parkering.

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

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er i kommuneplanen beliggende i et område udpeget 
som byområde inden for kystzoneområde B. Kystzoneområde B omfatter 
planlagte arealer til bl.a. byudvikling. Det enkelte areal kan kun udnyttes 
i overensstemmelse med den planlagte anvendelse. 

Lokalplanområdet er desuden beliggende i et område udpeget som øko-
logisk forbindelse. I de økologiske forbindelse skal planlægning og admi-
nistration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre leveste-
der og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelsen skal 
sikre. Udpegningen forløber langs Bangbo Å. Lokalplanen ændrer ikke på 
forholdene for Bangsbo Å. 

Lokalplanen vurderes på baggrund af ovenstående at være i overensstem-
melse med kommuneplanens retningslinjer.
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Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 
FRE.B.12.01. Rammeområdet kan anvendes til helårsbeboelse med mulig-
hed for etablering af dagligvarebutikker. Området er byzone med mulig-
hed for bebyggelse i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage. Den mak-
simale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. Kommuneplanrammen 
fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for parcelhuse, mens 
bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse ikke må overstige 35 for det 
pågældende areal under ét og 50 for den enkelte ejendom.

Der kan opføres fritliggende parcelhuse med indtil 2 lejligheder. Der kan 
kun opføres 1 beboelseshus på hver grund. Efter en samlet plan kan der 
godkendes række-, kæde- og gruppehuse til bolig for 1 familie. I forbin-
delse med bebyggelsen skal der reserveres 2 P-pladser pr. bolig.

Grundstørrelsen skal minimum være 700 m² ved parcelhuse, mens grund-
størrelsen ved tæt-lav skal være mindst 300 m². Grundstørrelser skal be-
regnes ekskl. vejareal.

Mindst 10 % af et nyt boligområde skal anvendes til fælles opholdsareal 
for områdets beboere.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer 
i forhold til bebyggelsesprocent og antallet af parkeringspladser. Der er 
udarbejdet kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstem-
melse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres sam-
men 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 miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle 
af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket af planfor-
slaget. Dog henledes til bemærkningen vedr. afsnit 3 i miljøscreeningen 
vedr. jordbund.  Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 jf. Lov om for-
urenet jord. Ændret benyttelse til boligformål kræver særlig tilladelse jf. 
Lov om forurenet jord.

Vandløb
Bangsbo å (Vandløb nr. 6 ) ligger umidderbart nord og øst for lokalplan-
området. Bangsbo Å er et offentlig vandløb, der er beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. Aktiviteter inden for lokalplanområdet må 
ikke medføre ændringer i tilstanden af vandløbet.

Det til enhver tid gældende regulativ for Bangsbo å skal respekteres. I 
henhold til ”Regulativ for Bangsbo Å” vedligeholdes Bangsbo Å i perioden 
1. juni til 31. oktober ved manuel skånsom grødeskæring.

Tilgrænsende ejendommes ejere og brugere er pligtige til at tåle de for-
nødne vedligeholdelsesarbejder udførelse, herunder transport af materi-
aler og maskiner og disses arbejder langs vandløbets bredder.

Bygninger, bygværker, faste hegn og lignende anlæg af blivende art må 
ikke uden Byrådets tilladelse etableres nærmere end 8 meter fra øverste 
vandløbskant.
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Lokalplanområdet er omfattet af 150 m å-beskyttelseslinje i forhold til 
Bangsbo å. Da der i området inden 1. september 1972 var påbegyndt en 
væsentlig lovlig bebyggelse af bymæssig karakter, betinger bebyggelse i 
henhold til nærværende lokalplan ikke dispensation i henhold til natur-
beskyttelsesloven.

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.

Der er truffet beslutning om, at ny bebyggelse i området som minimum 
skal opføres som lavenergibyggeri, der opfylder kravene for Energiklasse 
2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser. Opføres byggeriet som lav-
energibebyggelse vil der ikke være tilslutningspligt til kollektiv varmefor-
syning. Opføres byggeriet efter 2015, vil opfyldelsen 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
Området skal tilsluttes offentlig vandforsyning i henhold til vandforsy-
ningsplanen.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokal-planområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. I henhold til spildevandplanen er området fælleskloakeret, 
hermed menes, at regn- og spildevand afl edes i samme ledning til det 
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må af-
ledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afl edes til det of-
fentlige kloaksystem. 

Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighederne for en ændring af 
spildevandsplanen, hvor området separatkloakeres – dvs. regn- og spil-
devand afl edes i hver sin ledning. Drænvand fra omfangsdræn om byg-
ninger må afl edes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må 

Bangsbo å, her set nord for lokalplanområdet.
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afl edes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S an-

befaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene etableres som sepa-

ratsystem.

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.

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 på 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.

Der skal reserveres et areal på ca. 25 m2 til planlagt offentlige pumpesta-

tion ved grundens afgrænsning ud til Hoffmanns Vej, jf. kortbilag 2. Pla-

ceringen skal afklares nærmere.

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 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 (33dB), som skal 

overholdes inden døre, når vinduerne er lukkede, skal overholdes.

Jordforurening
”Matr.nr. 172az Bangsbo, Frederikshavn Jorder er kortlagt på vidensniveau  2 

iht. Lov om forurenet jord. Baggrunden for kortlægningen er, at ejendom-

men ligger i et område, der i perioden fra 1936 - 1943 har været anvendt 

som tjæreplads for fi skere. 

Forinden ændring af arealets anvendelse til boligbebyggelse skal der ind-

sendes ansøgning til Frederikshavn Kommune. Den ændrede arealanven-

delse kræver tilladelse iht. § 8 i Lov om forurenet jord”. 
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Hoffmanns Vej set fra Skovalleen.

Veje
Lokalplanområdet har vejadgang fra den private fællesvej Hoffmanns Vej. 

Ved opførelse af åben-lav boligbebyggelse fastlægger lokalplanen vejad-
gang fra Hoffmannsvej i pkt A, jf. kortbilag 2. Lokalplanen indeholder in-
gen bestemmelser om de interne vejforhold. Der skal etableres 2 parke-
ringspladser pr. åben-lav bolig. Begge parkeringspladser skal holdes på 
egen grund.

Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse udvides den eksisterende over-
kørsel til 8 m. Herfra udlægges en 8 m bred vej ved lokalplanområdets 
sydlige grænse til forsyning af lokalplanområdets tæt-lave boliger. 

Lokalplanen fastlægger krav om etablering af parkeringspladser svarende 
til minimum 1½ pr. tæt-lav bolig, heraf skal minimum 1 anlægges i forbin-

delse med den enkelte bolig, mens resten kan anlægges som fælles par-

kering inden for lokalplanområdet.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-

mune

Kollektiv trafi k
Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv trafi k via bybus på Skoval-

leen.

Kystbeskyttelse
I henhold til Lov om Stormfl od og Stormfald er én af forudsætningerne for 

at få erstattet stormfl odsskader, at ny bebyggelse opføres med en mind-

ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora-

tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:

• Frederikshavn: 1,45 m DVR90

Den laveste kote i lokalplanområdet ligger omkring 4,0 m DVR90, jf kort-

bilag 2 og 3.
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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 lokalplanens udarbejdelse er der tinglyst 1 servitut på ejendommen 

matr.nr. 172az Bangsbo, Frederikshavn Jorder.

1) Dok om fælles brandmur/gavl mv tinglyst 15.09.1960

Ad 1) Servitutdokumentet omhandler en fælles brandmur mellem garager 

på henholdsvis matr.nr. 172i og 172az begge Bangsbo, Frederikshavn Jor-

der. Der er ved lokalplanens udarbejdelse ingen bebyggelse på matr.nr. 

172az, hvorfor dokumentet er uaktuelt og bør afl yses.
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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, i form af enten åben-lav 

eller tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, 

1.2  at ny tæt-lav bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn 

til farvevalg, materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen, tag-

former, bygningsdetaljer,

1.3 at hver tæt-lav bolig får adgang til et privat opholdsareal.

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter matr.nr 172az Bangsbo, Frederikshavn Jorder samt alle parcel-

ler, der efter den 22.10.2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet kan anvendes til åben-lav eller tæt-lav bolig-

bebyggelse til helårsbeboelse.

3.2  Inden for lokalplanområdet må der maks. opføres eller indrettes 

6 boliger.

3.3  Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som 

almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt er-

hverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:

 

  At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-

men

  

  At ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer 

karakter af bolig

  

  At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige æn-

dringer af trafi kforholdene i området, eller skaber et øget behov 

for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

3.4  Nyt byggeri skal opføres som minimum energiklasse 2015, jf. byg-

ningsreglementets bestemmelser (BR10). 

Lokalplanbestemmelser

De anførte krav om lavenergi-

bebyggelse drejer sig ikke kun 

om isolering af klimaskærm og 

solfangere på taget. Det handler 

også overordnet om bygninger-

nes placering og om rummenes 

organisering i forhold til ver-

denshjørnerne, således at dags-

lyset udnyttes optimalt og den 

naturlige ventilation fremmes.

For lavenergibygninger klas-

se 2015 (for boliger, kollegier, 

hoteller m.m.) gælder, at den 

maksimale energiramme for 

byggeriet må være:

30+1000/A kWh/m² pr. år, hvor A 

er det opvarmede etageareal.

Det handler også om, at ned-

bringe byggeriets samlede CO2 

belastning, hvorfor det er vig-

tigt at have fokus på bygnin-

gernes samlede energiforbrug 

til el og varme.
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3.5  Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning

Fællesbestemmelser
4.1  Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 

større en anlæggets sokkelfl ade +1,0 m hele vejen rundt herom.

Tæt-lav boligbebyggelse
4.2  Udstykning til tæt-lav boligbebyggelse må ikke ske med en min-

dre grundstørrelse end 300 m² ekskl. vejareal, men inkl. andel i 
fælles opholdsareal.

Åben-lav boligbebyggelse
4.3  Udstykning til åben-lav boligbebyggelse må ikke ske med en min-

dre grundstørrelse end 700 m², ekskl. vejareal.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Fællesbestemmelser
5.1 Bygninger må maks. opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

5.2  Bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 8,5 m, målt fra 
et fastlagt niveauplan.

Tæt-lav boligbebyggelse
5.3  Der kan maksimalt opføres eller indrettes 6 boliger inden for lo-

kalplanområdet.

5.4  Ny tæt-lav bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist på 
kortbilag 2.

5.5  Mindre, sekundære bygninger må opføres uden for byggefeltet 
vist på kortbilag 2, dog ikke inden for arealet, der i henhold til 
kortbilag 2 er udlagt til arbejdszone eller fælles opholdsareal. 

5.6  Ved tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocent ikke oversti-
ge 35 for lokalplanområdet som helhed og 50 % for den enkelte 
ejendom.

Åben-lav boligbebyggelse
5.7  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke 

overstige 30 for den enkelte ejendom.

6. Bebyggelsens udseende

Fællesbestemmelser
6.1  Facader må som hovedregel kun fremstå i materialernes natur-

lige farver, eller i jordfarver. Til mindre dele af bygningen må der 
anvendes kontrastfarver. Der henvises til den klassiske jordfarve-
skala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i So-
cialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” no-
vember 2006, jf. bilag 4.

Sekundære bygninger er udhu-

se, redskabsskure, garager, car-

porte, drivhuse, skure, cykel-

skure, miljøstationer o.l. mindre 

bygninger

Byggelovens § 10A: 

Når der opføres mere end ét en-

familiehus til helårsbeboelse på 

en ejendom, skal bebyggelsen 

opføres og anbringes således, at 

hver boligenhed med tilhørende 

grundareal kan udstykkes til en 

selvstændig ejendom med lovlig 

vejadgang...
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6.2  Facader på beboelsesbygninger skal udføres som blank murværk i 

tegl eller fremstå med vandskurede/pudsede vægge.

6.3  Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) kan ud-

føres i andre materialer end facadematerialerne, f.eks. træ eller 

zink eller.

6.4  Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, betontagsten, eternit, 

zink, skifer eller tagpap.

 Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tagmaterialer. 

6.5  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfl aden, såfremt de 

integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfan-

gere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer el-

ler genboer.

6.6  Sekundære bygninger er ikke omfattet af kravene til udformning 

og materialevalg.

6.7  Om- og tilbygninger skal udføres i harmoni med og i ydre mate-

rialer som den bygning, der bygges til.

Tæt-lav boligbebyggelse
6.8  Tæt-lav boligbebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer 

og farver samt med ensartet taghældning og tagudformning.

7. Ubebyggede arealer

Fællesbestemmelser
7.1  Der må ikke opføres hegn i lokalplangrænsen mod Bangsbo å. 

7.2  Der skal sikres en 8.0 m bred arbejdszone langs Bangsbo å bereg-

net fra vandløbskanten, jf. kortbilag 2.

  Inden for arbejdszonen har ejere og brugere pligt til at tåle de for-

nødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af 

materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bred-

der

7.3  Terrænregulering må kun ske i umiddelbar nærhed af bygninger og 

anlæg. Terrænregulering med skråninger og støttemure skal i sin 

helhed holdes inden for lokalplanområdet.

7.4  Der må ikke ske terrænregulering ud over ± 0,5m uden tilladelse 

fra Frederikshavn kommune.

7.5  Der må ikke ske terrænregulering på arealer inden for arbejdszo-

nen samt arealer udlagt til fælles opholdsareal, jf. kortbilag 2.

7.6  Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærme-

de arealer.

Hovedparten af den 8.0 m bre-

de arbejdszone i fm. Bangsbo å 

ligger uden for lokalplanområ-

det.
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7.7  Beplantning inden for lokalplanområdet skal bestå af hjemmehø-

rende arter.

Tæt-lav boligbebyggelse
7.8  Ved tæt-lav boligebyggelse skal der udlægges fælles opholdsare-

al for lokalplanområdet i princippet som vist på kortbilag 2. Med 

i princippet menes, at der i forbindelse med fastlæggelse af den 

endelig bebyggelse kan ændres på størrelsen af det fælles op-

holdsareal. Dog skal mindst 10 % af lokalplanområdet indrettes 

som fælles opholdsareal.

7.9  Hver tæt-lav bolig skal have adgang til privat opholdsareal i di-

rekte tilknytning til den enkelte bolig. Det privat opholdsareal skal 

være på minimum 18 m² og etableres i forbindelse med det fæl-
les opholdsareal.

7.10  Fælles opholdsarealer må ikke anvendes til oplag af nogen art. 

7.11  Fælles opholdsarealer vedligeholdes af lokalplanområdets grund-
ejere.

7.12  Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de 
ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

7.13  Veje, fortove og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres 
med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respek-
tive arealers funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav om, at 
der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal sikres, at der 
er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse.

8. Veje, stier og parkering

Fællesbestemmelser 
8.1  Nyt vejanlæg i lokalplanområdet er privat parkeringsplads for 

ejendommen. Dette skal godkendes sammen med ansøgning om 
byggetilladelse. Drift og vedligeholdelse sker ejendomsretsligt el-
ler foreningsretsligt i medfør af evt. vedtægter.

8.2 Vej i lokalplanområdet skal befæstes med fast belægning.

Tæt-lav boligbebyggelse
8.3  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hoffmanns Vej ved 

pkt. A i princippet som vist på kortbilag 2. Med ”i princippet” me-
nes, at vejen godt kan fl yttes nogle meter i forbindelse med fast-
læggelsen af den endelige vejstruktur.

8.4  Boligvejene udlægges i en bredde af mindst 8,0 m med en køre-
banebredde på mindst 5,5 m. Hvor der etableres parkering vinkel-
ret på kørebanen skal kørebanen have en bredde på mindst 7,0 m.

8.5  Til hver bolig skal der etableres mindst 1½ P-plads, heraf skal mi-

nimum 1 p-plads anlægges i forbindelse med boligen (på egen 

grund). Resten kan etableres som fælles parkeringsplads som vist 

på kortbilag 2.

inspiration kan hentes på www.

vejregler.dk om drift og vedlige-

holdelse af vejarealer.
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8.6  Der udlægges 1.50 m stiforbindelse langs lokalplanområdets vest-

lige afgrænsning, markeret som a-b på kortbilag 2, og østlige af-

grænsning, markeret som c-d på kortbilag 2.

Åben-lav boligbebyggelse
8.7  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hoffmanns Vej i 

princippet i pkt. A, jf. kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at 

vejen godt kan fl yttes nogle meter i forbindelse med fastlæggel-

sen af den endelige vejstruktur.

8.8  Til hver bolig skal der etableres mindst 2 P-pladser. Begge P-plad-

ser skal anlægges på egen grund.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

9.2  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 

6 om bebyggelsens udseende.

9.3  Individuelle antenner og paraboler må ikke placeres højere end 

hovedbygningen på ejendommen.

9.4  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmin-

dre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tids-

punktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, 

der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyg-

geri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

9.5  Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisnin-

ger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet 

det fælleskloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes 

anvisninger.

10.2  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering 

som anført under lokalplanens punkt 8.4.

11. Lokalplanens retsvirkninger

11.1  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. 
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11.2  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. 

11.3  I lokalplanens § 9.4 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 ef-

ter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden nabo-

orientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 22.10.2014 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

             borgmester             kommunaldirektør 

Lokalplanen er endeligt vedtaget den 18.03.2015 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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Udsnit af matrikelkort den 23.10.2013

Lokalplan FRE.B.12.01.03

Boliger på Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn

Lokalplangrænse

Privat fællesvej på matrikelkortet

Målforhold 1:1000
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Kortbilag 2
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Lokalplan FRE.B.12.01.03

Boliger på Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn

Lokalplangrænse

Vejudlæg

Fælles parkeringsareal

Byggefelt

Dimensioner

Arealreservation til pumpestation

Målforhold 1:500

2.50 m

Fælles opholdsareal

Stiforbindelse

Vandløbskant

- omtrentlig placering

Grænse for 8.0 m arbejdszone

- omtrentlig placering

Koordinathenvisning
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Kortbilag 3
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i sam-

arbejde med Landinspektørfi rmaet Nel-

lemann & Bjørnkjær. Februar 2015.
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Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre overensstemmelse 

mellem kommuneplan og lokalplan FRE.B.12.01.03. Kommuneplantillægget 

ændrer bebyggelsesprocent og parkeringskravet.

Rammeområdenr.  FRE.B.12.01

Områdenavn    Område syd for Gærumvej og vest for 

Europavej

Overordnet anvendelse   Boligområde

Anvendelse    Området skal anvendes til helårsbeboel-

se dvs. parcelhuse og tæt-lav bebyggel-

se med tilhørende kollektive anlæg såsom 

børneinstitutioner, varmecentral og lig-

nende. Såfremt det ikke bryder områdets 

karakter af beboelse kan der desuden 

indrettes bygninger/lokaler til mindre 

butikker til områdets daglige forsyning 

eller andre nærmere angivne erhvervsty-

per, der kan indpasses uden genevirknin-

ger for omgivelserne

Spillehaller    Der kan ikke etableres spillehaller med 

gevinstgivende spilleautomater.

Nuværende zonestatus  Byzone

Kommuneplantillæg nr. 09.78
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Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent   Bebyggelsesprocenten for fritliggende 

beboelseshuse dvs. parcelhuse må ikke 

overstige 30. Bebyggelsesprocenten for et 

areal til tæt-lav bebyggelse må ikke bli-

ve større end 30 for det pågældende areal 

under ét og ikke større end 50 for den en-

kelte ejendom. 

     Dog må bebyggelsesprocenten på matr.

nr. 172az Bangsbo, Frederikshavn Jorder 

samt parceller heraf  ved anvendelse til 

tæt-lav bebyggelse ikke overstige 35 for 

det pågældende areal under ét og ikke 

større end 50 for den enkelte ejendom.

     Såfremt en ejendom anvendes til butik 

værksted og lignende til områdets daglige 

forsyning eller anden godkendt erhvervs-

type kan byrådet tillade en bebyggelses-

procent på indtil 45.

Etageantal og   Maks. 1 etage med udnyttet tagetage og

bygningshøjde    maks. 8,5 m.

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en 

bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedri-

ves, 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 nedlægge 

forbud mod nedrivning eller skal beva-

res. Registreringen af bygningernes beva-

ringsværdi kan ses i det centrale register: 

www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyg-

gelse skal søges tilpasset den eksisteren-

de bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt  I området må kun opføres fritliggen-

de beboelseshuse med indtil 2 lejlighe-

der. Der må kun opføres 1 beboelseshus 

på hver grund. Efter en samlet plan kan 

der tillige godkendes række-, kæde- og 

gruppehuse og lignende til bolig for 1 fa-

milie.

Grundstørrelse    Nye grunde til parcelhuse skal have en 

grundstørrelse på mindst 700 m². Når ud-

stykningen foretages efter en samlet plan 

kan byrådet godkende grundstørrelser 

ned til 600 m². Ved tæt-lav boligbebyg-

gelse skal grundstørrelsen være mindst 

300 m².

     Matr.nr. 137ap Bangsbo, Frederikshavn 

Jorder kan ikke udstykkes. 
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     Grundstørrelser er angivet ekskl. vejarea-

ler.

Opholdsarealer/ubebyggede Mindst 10 % af hvert nyt boligområde skal 

arealer     anvendes til fælles opholdsareal for om-

rådets beboere.

Parkering    I forbindelse med bebyggelse skal der re-

serveres 2 p-pladser pr. bolig samt 1 p-

plads pr. 50 m² etageareal til erhverv. By-

rådet kan tillade at antallet af p-pladser 

ved boligbebyggelse nedsættes, når p-

pladserne udlægges som fælled p-anlæg 

efter en samlet plan.

     Dog skal der på matr.nr. 172az Bangsbo, 

Frederikshavn Jorder samt parceller heraf 

i forbindelse med bebyggelse reserveres 

1½ p-plads pr. bolig. 

Andre forhold    Støj

     Ved ombygninger og tilbygninger mod 

Gærumvej og Europavej skal der tages 

højde for belastninger med trafi kstøj.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.78 vedtages til fremlæggelse i perio-

den fra den 10.11.2014 til den 12.01.2015.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

  borgmester             kommunaldirektør 

Kommuneplantillæg nr. 09.78  er endeligt vedtaget den 18.03.2015.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

  borgmester             kommunaldirektør 
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10. februar 2015 

Dokumentnr. 

SUOS 

 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Finn Wiesneck 
 
Dokumentnr. 20/21. 
 
a) 
Mener at 6 boliger på grunden vil passe dårligt 
ind i området. 
 
b) 
Spørger til grundejers argumenter for 6 boliger 
på grunden. 
 
 
 
c) 
Ønsker oplyst hvem det påhviler og hvem der 
har det økonomiske ansvar for en oprensning af 
grunden inden byggeri kan iværksættes, og 
hvordan kommunen vil sikre at dette sker inden 
et byggeri i henhold til paragraf 8 i Lov om 
forurenet jord. 
 
 
 
d) 
Ønsker svar fra kommunen til grundejer på 
hvordan terrænregulering kan finde sted uden 
at påvirke miljøet ved Bangsbo Å, herunder 
anvendelsen af maskiner samt krav om 
materiale der ikke ved udsivning kan skade 
åens dyreliv. 
 
e) 
Ønsker svar fra kommunen til grundejer på 
hvordan kommunen vil sikre, at evt. oprensning 
af tjæreforurenet jord ikke bruges til 
terrænregulering. 
 
 
f) 
Ønsker svar fra kommunen til grundejer på 

Ad. 1 
 
 
 
a) 
Ingen bemærkninger. 
 
 
b) 
Bygherrer ansøgte oprindeligt om opførelse af 8 
boliger på grunden, men for at kunne overholde 
kommuneplanens krav om en grundstørrelse på 
min. 300 m2 blev dette reduceret til 6 boliger. 
 
c) 
Forinden der kan gives byggetilladelse skal 
kommunen give tilladelse  efter § 8 i lov om 
forurenet jord. Dette skal sikre, at byggeriet og 
den fremtidige anvendelse er miljø- og 
sundhedsmæssig forsvarlig. Dette indebærer 
ikke nødvendigvis en oprensning af 
forureningen. 
Udgifter forbundet hermed påhviler bygherren. 
 
d) 
Lokalplanens krav til materialer fremgår af 
kapitel 6. Der vil ikke blive stillet krav om 
anvendelse af bestemte maskiner i forbindelse 
med byggeri på grunden.  
 
 
e) 
I forbindelse med en eventuel oprensning af 
tjæreforurenet jord vil der blive stillet krav om 
dokumentation for forureningens udbredelse 
inden bortgravning, og efterfølgende en 
dokumentation for aflevering af forurenet jord 
hos en godkendt modtager. 
 
f) 
Omgivelserne sikres med lokalplan-



FRE.B.12.01.03 – Boliger på Hoffmannsvej 8, Frederikshavn 

hvordan grundejer skal sikre, at den naturlige 
trævækst bibeholdes som en grøn zone mod 
nord og øst, da dette er en del af det 
karakteristiske miljø, der er langs denne dal af 
åen. 
 
g) 
Synes ikke at en samlet plan for række-, kæde-, 
eller gruppehuse er foreneligt med områdets 
nuværende karakter, og ønsker, at der 
udelukkende gives tilladelse til et parcelhus, 
som oprindeligt på grunden. 
 
 
 
 
 

bestemmelserne kapitel 7 om ubebyggede 
arealer. Der er ingen krav om at trævækst skal 
bibeholdes. 
 
 
 
g) 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne ikke medfører 
ændringer i lokalplanen. 

 
 

2. Anonym   
 
Dokumentnr. 22/23/24/25. 
 
a) 
Anfører at de mange boliger vil medføre en 
utilsigtet ændring af Hoffmannsvejs identitet. 
 
b) 
Den øgede trafik på vejen vil øge slitagen og 
påvirke værdien på de oprindelige ejendomme 
negativt derhen, at den fordoblede trafik ikke 
kan tiltrække børnefamilier, da vejen naturligt 
vil blive farligere for børn at færdes på/ved. 
Samtidig vil det være vanskeligt at fastholde en 
acceptabel stand med den stærkt øgede trafik. 
 
c) 
Vedtager kommunen denne lokalplan i sin 
forelagte form, velvidende at det vil medføre 
betydeligt øgede vedligeholdelsesudgifter på 
vejen, må man jo som beslutningstager 
samtidig tage ansvaret herfor, og overtage 
vedligeholdelsespligten. 
 
 
d) 
Yderligere 9 familier med forventeligt 1,5 til 2 
biler pr. familie – 14-16 biler yderligere på 
vejen, vil være en katastrofe. En tilsvarende 
fordobling af beboerne på vejen vil betyde 30 
nye personer. 
 
e) 
Det kan ikke accepteres, at der gives tilladelse 
til at bygge i 8,5 meters højde – det er ikke, som 

Ad. 2 
 
 
 
a) 
Ingen bemærkninger. 
 
 
b) 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
 
e) 
Området er i gældende kommuneplan omfattet 
af kommuneplanramme FRE.B.12.01 – Område 
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det anføres, karakteristisk for vejen – det blev 
det først, da kommunen uden at orientere 
beboerne, gav tilladelse til at bygge højhuset på 
nr. 5 – et byggeri, der som sagt har fået meget 
uheldige konsekvenser for beboerne  i nr. 3 og 
nr. 7. Kun nr. 2 der ligger langs Skovalleen har 
denne højde. 
 
f) 
Spørger til om der i forbindelse med behandling 
af byggeansøgninger vedr. nr. 5 er indhentet 
tilladelse til at ændre adkomstforholdene 
fra/over den private vej (matrikuleret til nr. 10). 
 
 
 
 
 
 
 

syd for Gærumvej og vest for Europavej, hvori 
der åbnes mulighed for et bygge i 8,5 meters 
højde. 
  
 
 
 
 
f) 
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse 
i 2013 har bygherre oplyst, at man benytter 
eksisterende overkørsel til ejendommen. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne ikke medfører 
ændringer i lokalplanen. 
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H A S T E R 

Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse 

 

Dato: 18. marts 2015 

Sagsnr.: 400. 783-50/lsn 

Ansvarlig: Lars Fogh-Andersen 

 +45 40 15 97 28 

 

 

Vedr.: Lokalplan FRE.B.12.01.03 – Boliger på Hoffmanns Vej 8, 9900 Frederikshavn – Økonomiudvalgsmøde  

           den 18. marts 2015. 

_______________________________________________________________________________________ 

Jeg er blevet kontaktet af Karl Otte Gjelstrup Nielsen, Hoffmanns Vej 10, 9900 Frederikshavn i forbindelse 

med ovennævnte sag. 

Min klient er umiddelbar nabo til lokalplanområdet, og på baggrund af min klients henvendelse har jeg haft 

lejlighed til at gennemgå lokalplanforslaget og det dertil hørende bilagsmateriale. 

1: Af det indsigelsesnotat, der findes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og som vel har dannet 

baggrund for den hidtidige politiske behandling, fremgår det, at der er fremkommet to indsigelser – dels en 

indsigelse fra en navngiven person og dels en indsigelse fra en anonym. 

Min klient oplyser, at han på vegne 7 navngivne ejendomsejere på Hoffmans Vej har gjort indsigelse mod 

lokalplanen.  Disse 7 indsigelser, der ikke er anonyme, er i indsigelsesnotatet vildledende betegnet som én 

indsigelse. Min klient er herudover bekendt med, at to yderligere ejendomsejere på Hoffmans Vej tillige er 

afvisende overfor lokalplanen. Om de pågældende har gjort formel indsigelse ved min klient ikke..  

Situationen er herefter den at stort set alle ejendomsejere(ejeren af lokalplanområdet undtaget) på 

Hoffmanns Vej er afvisende overfor lokalplanen og den deri indeholdte mulighed for opførelse af 6 boliger 

på den grund der tidligere har været bebygget med et enkelt parcelhus. 

Det er selvsagt meget uheldigt, at det materiale der skal danne baggrundfor økonomiudvalgets behandling 

dags dato er misvisende og jeg udbeder mig venligst en omgående forklaring på dette forhold.  

Det gør ikke sagen bedre at det samme materiale er anvendt ved plan-og miljøudvalgets behandling.  

2. Jeg kan ydermere oplyse, at Hoffmanns Vej er en privat fællesvej tilhørende Karl Otto Gjelstrup Nielsen. 
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Retten til færdsel på vejen er reguleret ved aftale mellem beboerne med ejendomsejeren som tovholder. 

Min klient har tidligere været i dialog med ejeren af lokalplanområdet om dennes benyttelse af den private 

vej, idet brugen af vejadgangen ad Hoffmanns Vej til lokalplanområdet alene kan udvides i det omfang min 

klient meddeler udtrykkelig accept heraf. 

Min klient er selvsagt indstillet på at acceptere, at Hoffmanns Vej anvendes af ejerne/brugerne af et enkelt 

parcelhus placeret i lokalplansområdet, idet dette er i overensstemmelse med de oprindelige forhold på 

stedet. 

Ejeren af lokalplanområdet har ikke på noget tidspunkt kontaktet min klient med henblik på at opnå dennes 

accept af, at brugen af vejen kan udvides med op til 6 boligenheder. Jeg har med nogen undren konsta-

teret, at forholdet vedrørende vejforsyningen af lokalplanområdet og de hermed forbundne retlige 

problemer er fuldstændigt uomtalt i lokalplanen, der alene beskriver de interne vej- og parkeringsforhold 

i lokalplanområdet. 

Da Hoffmanns Vej i forvejen periodevis er stærkt ”plaget” af parkerede biler til gene for færdslen ad Hoff-

manns Vej, har min klient i sin indsigelse fremhævet bl.a. dette forhold, hvilket burde have givet Frederiks-

havn Kommune anledning til en nærmere undersøgelse af, hvem der er berettiget til at benytte vejen. 

Jeg udbeder mig venligst en forklaring på, at en sådan undersøgelse tilsyneladende ikke har fundet sted. 

3. I lokalplanen anføres det at områdets aktuelle benyttelse er bilparkering og oplagsplads og der henvises 

til et foto indsat i lokalplanen. Det omhandlede foto er flere år gammelt og viser naboens båd- en båd 

naboen for længst har skilt sig af med. På foto-tidspunktet havde naboen tillige stillet sin bil på arealet, 

uden at der kan lægges noget særligt heri.  Arealet har i praksis henligget som naturgrund i en årrække og 

anvendelses beskrivelsen er derfor også misvisende. Min klient oplyser dog at arealet i lejlighedsvist 

benyttes til gæsteparkering af besøgende, hvilket netop illustrerer manglen på parkeringspladeser i 

området. Området kunne mere retvisende være beskrevet som et grønt åndehul for områdets beboere. 

4.  Af lokalplanforslaget fremgår det, at lokalplanforsalget ikke er i overensstemmelse med 

kommuneplanen, og at der i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget derfor tillige skal ske en 

ændring af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg. Jeg henleder opmærksomheden på, at 

kommuneplanen er af nyere dato, og jeg hører gerne, om ejeren af lokalplanområdet ved den seneste 

revision anmodede om en justering af kommuneplanen med henblik på forøgelse af byggemulighederne i 

området. Efter min opfattelse skal der ganske tungtvejende grunde til at ændre en nyere kommuneplan og 

sådanne tungtvejende grunde foreligger ikke i den aktuelle sag, i hvilken forbindelse de massive 

naboprotester i øvrigt skal tages i betragtning. Det er ikke en tungtvejende grund, at en privat bygherre 

muligt kan maksimere sin fortjeneste gennem indførelse af en mulighed for fortættet byggeri i strid med 

områdets karakter. 

Må jeg høre nærmere, en endelig vedtagelse på det foreliggende grundlag vil være uforsvarlig og muligt 

ansvarspådragende. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Fogh-Andersen 
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Advokat (H) 

lfa@mkplaw.dk 
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Side 3 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

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

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

 
 

Administrationen indstiller: 

 Se aftalenotat fra Staten 
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Side 4 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

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

Ad. 2 

 
 

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

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

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

Ad. 3 
 

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

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

Ad. 4 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Side 6 

Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

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

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

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 

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

Ad. 6 

 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

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

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

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

 at sikre områdets fortsatte funktion som nærre-
kreativt område 

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

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

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

 må foregå teltslagning eller campering 

 må foregå motorkørsel eller ridning 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Foreslåede områder til udpegning som værdifuldt kultur-
miljø 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANISATIONER 

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

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

 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

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

Ad. 10 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

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

Ad. 11 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 12 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 13 

 
 

Administrationen indstiller: 

 Se ”Ad. 7” 

 De øvrige bemærkninger tages til efterretning 

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

Ad. 14 
Se ”Ad. 7” 

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

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

BORGERE 

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

Ad. 16 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 17 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 18 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 19 
Se ”Ad. 7” 

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

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

BORGERE 

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

Ad. 21 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 20 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 21 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 22 
Se ”Ad. 7” 

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

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

BORGERE 

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

Ad. 24 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 25 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 26 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 27 
Se ”Ad. 7” 

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

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

BORGERE 

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

Ad. 29 
Se ”Ad. 7” 

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

Ad. 30 
Se ”Ad. 7” 

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

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

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning  
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

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

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

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

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

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

 

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

 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i Kommuneplan 2015 

  

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

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

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

BORGERE 

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

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

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

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

 
3) Vest for den nuværende boligbebyggelse ved 

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

 
4) Lokale ejendomsmæglere oplyser, at der i 

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

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

 
5) Grundejerforeningen gør opmærksom på, at 

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

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

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

BORGERE 

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

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

Administrationen indstiller: 

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

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

 
 

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

BORGERE 

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

Ad. 38 
Se ”Ad. 37” 

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

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

 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 

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

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

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 

  

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

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

BORGERE 

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

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

Administrationen indstiller: 

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

BORGERE 

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

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

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

UNDERSKRIFTSINDSAMLING 

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

Se ”Ad. 7” 
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5. februar 2015 

  

KOMMUNEPLAN 2015 OG KLIMATILPASNINGSPLAN 
MILJØVURDERING – SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
 

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

redegørelse - en sammenfattende redegørelse – for, hvordan miljøhensynet er 

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

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

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

Den sammenfattende redegørelse skal desuden beskrive, hvordan planmyndigheden 

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

afstedkomme. 

 

Miljøvurdering af kommuneplanforslaget 

Miljøvurderingen er opdelt i fire dele: 

• Miljøvurdering af kommunens fire vækstspor samt kommunens overordnede 

erklæringer vedr. by- og boligudvikling 

• Miljøvurdering af kommuneplanens retningslinjer 

• Miljøvurdering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning 

• Miljøvurdering af kommunens klimatilpasningsplan 

 

Miljøvurderingen omfatter de ændringer som planforslaget indeholder i forhold til 

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

videreførelse af gældende planlægning. Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af 

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

hovedsageligt foretaget mere overordnede vurderinger. 

 

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

fremlagt andre alternativer til planen. 

 

Miljøhensyn integreret i planen 

Planforslaget beskriver ønsker og hensigter for udviklingen i kommunen på en 

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

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

boligudvikling i kommunen. Klimatilpasningsplanen er overvejende en kortlægning af 

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

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

yderligere undersøgelser på udvalgte lokaliteter. 

Center for Teknik og Miljø   

Sagsnummer: / 

 

Sagsbehandler: 

Birthe Sloth 

Direkte telefon.: +45 98 45 63 53 

Fax: +45 96 79 07 50 

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

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

naturværdier ikke forringes. 

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

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

negativ retning. 

Sammenfattende viser miljøvurderingen, at planforslaget vil medføre påvirkninger af 

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

med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag. 

 

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

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet indsigelser/bemærkninger fra 

andre myndigheder, organisationer, og enkeltpersoner til planforslaget.   

Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor administrationen har 

kommenteret bemærkningerne og fremsat forslag til ændringer i planforslaget ved 

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

planforslaget ændres. 

Herunder nævnes og kommenteres de væsentligste indsigelser/bemærkninger som 

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

miljøvurdering. Der er ikke medtaget indsigelser/bemærkninger hvor Kommuneplan 

2014 ikke er regulerende for de berørte emner. 

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

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

af indsigelsesnotatet hvilke ændringer administrationen indstiller indarbejdet i det 

endelige dokument. 

 

Byudvikling i områder med drikkevandsinteresser 

Efter opfordring fra Naturstyrelsen ændres retningslinjen for byudvikling i områder med 

særlige drikkeinteresser, således at byudvikling i områder med særlige 

drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværker nu kun bør overvejes, 

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

minimeres. 

 

Skagen Sønderstrand 

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

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

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

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

 

Miljøvurderingen for Skagen Sønderstrand som strandpark påpeger, at de planlagte 

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

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

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

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

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

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

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

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

på arealet. 

 

Vindmøller 

I miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2015 nævnes fjernelse af tre 

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

miljømæssigt i forhold til gældende planlægning. 

 

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

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

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

vindmølleområder, herunder udlæggelse af nye områder og hvordan projekterne skal 

prioriteres, efter at Kommuneplan 2015 er vedtaget endeligt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Svalereden Camping 

Danmarks Naturfredningsforening finder det uacceptabelt, at der inddrages et 

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

strandbeskyttelseslinjen, til campingformål. 

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

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

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

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

Naturbeskyttelsesloven. 

 

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

fortsat indgår i kommuneplanen og at håndtering af spørgsmålet vedrørende beskyttet 

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

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

beskyttet natur og strandbeskyttelseslinjen. 

 

Gårdbo Sø 

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser en politik for beskyttelse af særlige 

naturområder eller naturgenopretning. Danmarks Naturfredningsforening ønsker at 

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

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

søen er beliggende. 

 

Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgninger om opsætning af vindmøller og 

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

konflikt med naturgenopretning. Området er i Kommuneplan 2015 udpeget som 

lavbundsområde, område til flersidig anvendelse, værdifuldt kulturmiljø og særligt 

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

Med baggrund i miljøvurderingen og de indsigelser der er indkommet i 

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

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

miljøvurderingen, samt kommunens vækstspor og ønsker om fremtidig udvikling af 

kommunen.  

 

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

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

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

yderligere overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen. 
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NOTAT   

   
    
   
  

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

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Frederikshavn 

Kommunes forslag til Kommuneplan 2014 

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

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

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

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

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

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

 
- Retningslinje 4.5 ”Byudvikling i områder med drikkevandsinteresser” 

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

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

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

 
- Bestemmelsen i retningslinje 9.1: ”Eksisterende og nye erhvervsaktiviteter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Nummeringen og rammebestemmelser for kommuneplanforslagets 

perspektivområder i landzone slettes, og det kommer til at fremgå af den 



   

3 

endeligt vedtagne kommuneplan, at perspektivarealerne er en påtænkt 
anvendelse efter planperioden. 

 
 Derudover revurderer Frederikshavn Kommune perspektivområderne i 

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

 
- Eksisterende arealreservationer i kommuneplanen til affaldsbehandlings- og 

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

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

 
- Beredskabsstyrelsen anbefaler, at Frederikshavn Kommune bør udarbejde en 

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

 
 Det tilføjes, at der ved arealplanlægning omkring risikovirksomheder bør 

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

 
Naturstyrelsen har i sit tilsyn med Forslag til Kommuneplan 2014 for 
Frederikshavn Kommune ikke taget endeligt stilling til arealudlæg, der berører 
Natura 2000-områder eller områder, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. 
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Lokalplan FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal ved Skippergade, Frederikshavn ● Forord

Forord
Lokalplanen er udarbejdet for at styrke den kollektive trafik i Frederiks-
havn. Planen skaber mulighed for indretning af en trafikterminal samt op-
førelse af en dagligvarebutik.
 
I Frederikshavn er det i dag besværligt at skifte fra bybus til regionalbus el-
ler tog. Trafikterminalen skal lette skiftet mellem de forskellige kollektive 
trafikformer - busser og tog - samt lette skiftet fra individuel transport - 
gang, cykel eller privatbil - til kollektiv transport. 

Eksisterende banegårdsbygning kan ombygges. Eksisterende jernbaneskin-
ner fjernes og der indrettes en ny busterminal orienteret imod banegårds-
bygningen. Den samlede trafikterminal indrettes med: adgangsveje, ma-
nøvre- og parkeringsarealer, busperroner, -opmarchpladser og -holde-
pladser til når busserne ikke er i rute. 

Trafikterminalens bymæssige betydning søges understøttet, ved også at 
skabe mulighed for opførelse af en dagligvarebutik med tilhørende par-
keringsanlæg umiddelbart syd for terminalens busdel samt et imødekom-
mende adgangsareal fra syd til både dagligvarebutik og terminal.

Den kollektive trafiks succes er afhængig af, at brugerne oplever skiftet 
imellem trafikformerne som gnidningsløst. Lokalplanen skal medvirke til 
at sikre visuel og funktionel sammenhæng og nærhed (korte gangafstande) 
imellem områdets forskellige funktioner herunder trygge adgangs- og par-
keringsforhold for såvel bilister, cyklister og fodgængere.
Der indrettes vejadgang til trafikterminal, dagligvarebutik og parkerings-
anlæg fra eksisterende vejadgange fra Kragholmen og Skippergade/Havne-
pladsen. 

Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar nærhed af Frederikshavn bys 
historiske midte. Tre bygningsikoner: Krudttårnet, Frederikshavn Kirke og 
Kommandantboligen ligger som nærmeste nabo til lokalplaområdet. 
Lokalplanen skal medvirke til at sikre terminalområdets ydre udtryk - så 
området fremstår som en helhed og så det fremtræder i harmoni med ek-
sisterende byggeri i de omkringliggende områder. 

For at skabe overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan er der i 
tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 09.69 til kommunepla-
nen. Forud for vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg fremlagde 
byrådet i perioden fra den 24. september 2014 tilden 19. november 2014 for-
slag til offentlig debat. Der indkom 5 bemærkninger/indsigelser til forsla-
gene, der har givet anledning til ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse.
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Lokalplanområdet ligger nord for Krudttårnet - og øst for den gule Kommandantboligen og 

Frederikshavn Kirke.
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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 brugere 
indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den frem-
tidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de 
enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, of-
fentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, 
eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige inde-
holde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle for-
udsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan 
f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslut-
ning 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 æn-
dringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved æn-
dret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstem-
melse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der 
medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se 
af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 med senere ændrin-
ger).

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 indflydelse 
på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lo-
kalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages ende-
ligt af Byrådet.

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

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

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

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbila-
gene 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.



9
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Byrådet ønsker at styrke den kollektive trafik. Frederikshavn Kommune har 
modtaget økonomisk støtte fra Trafikministeriets Fremkommelighedspulje 
til indretning af en nutidig trafikterminal. Lokalplanen skal skabe det plan-
mæssige grundlag for indretning af terminalen.
 

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den østlige kant af Frederikshavn bymidte - 
imellem Frederikshavn havn og byen. Området afgrænses mod vest af ho-
vedlandevej 438 Frederikshavn  - Skagen. Mod syd og vest afgrænses om-
rådet af Kragholmen og erhvervsområdet vest herfor.

Eksisterende forhold

Funktioner 
Frederikshavn Station blev i midten af 70´erne flyttet fra Parallelvej til sin 
nuværende placering i lokalplanområdet. Stationen er indrettet med tilhø-
rende parkeringsanlæg, taxaholdepladser og afsætningspladser. 
Stationen betjenes af regional- og fjerntog samt lokaltog til Skagen. Syd 
for stationen er der indrettet offentligt parkeringsanlæg til 50 personbiler. 
Den nordlige del af området er indrettet som rutebilstation og offentlig 
parkeringsplads til 24 personbiler. Fra rutebilstationen er der vejadgang til 
Post Danmarks postgård beliggende Skippergade 27 - 29. 
De to jernbanesidespor der forløber over området, skaber baneadgang til 
Frederikshavn Havn og Flådestationen syd for byen. Øst for jernbanespore-
ne findes to parkeringsanlæg til personbiler: ét med 40 forbeholdt pladser 
(DSB og Post Danmark) og ét med 84 offentlige pladser. 
Det er muligt at færdes til fods øst vest i området over jernbaneskinnerne. 
Der er vejadgang til parkeringsanlægget fra Kragholmen. Samme adgang 
vejforsyner erhvervsområdet mellem jernbanen og Kragholmen. 

Terræn
Terrænet indenfor lokalplanområdet stiger fra kote ca. 2,5 i øst til kote ca. 
3,75 i vest. Jernbaneskinnerne ligger ca. 1 m lavere end arealet umiddelbart 
vest for. For at udligne terrænforskellen er der opført en støttemur. Kyst-
direktoratet definerer lavtliggende områder, som områder nær kysten, der 
ligger lavere end kote 2,5 målt i DVR90. Der er således ikke grundlag for at 
anbefale en mindste sokkelkote indenfor området. 

Lokalplanområdet set fra syd. Området ligger øst for hovedlandevej 438.
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Trafik 
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af eksisterende statsveje Havne-
pladsen og Skippergade. Med en årsdøgntrafik (ÅDT) på op til 10.500 biler/
døgn syd for Tordenskjoldsgade og ca. 8.300 mellem Tordenskjoldsgade og 
Nytorv udgør vejen en barriere mellem bycentret og eksisterende banegård/
rutebilstation og dermed også mellem bycentret og den kommende trafik-
terminal. 
Der er i dag vejadgang til lokaplanområdet som vist på kortbilaget nederst 
på siden ved bogstavmarkeringerne: B, C, D, E, F og G via A. 
Til den nordlige del af området er der tre vejadgange fra - hovedlandevej 
438 Skippergade i: 
• F - udkørsel fra rutebilstation i km 0,1106   
• E - indkørsel til parkering til rutebilstation i km 0,1004  
• D - indkørsel til rutebilstation og Post Danmark distribution i km 0,0967
Der er til den sydligste af vejadgangene D - i km 0,0967 - etableret en høj-
resvingsbane. 
Til området syd for eksisterende stationsbygning er der fra hovedlandevej 
438, Havnepladsen vejadgang to steder: 
• C - i det firebenede signalregulerede kryds Kirkepladsen/Havnepladsen/

Skippergade/Banegårdspladsen - i km 0,0843 
• B - fra Havnepladsen mellem Kragholmen og førnævnte kryds - hoved-

landevej 438 i km 0,0763. Her er det alene tilladt at køre ind.
 
Den østlige del af området vejforsynes fra Kragholmen - ved G. Det er ikke 
muligt at køre i bil øst-vest i området. 
Det firebenede kryds Kirkepladsen/Havnepladsen/Skippergade/Banegårds-
pladsen er lysreguleret og udstyret med fodgængerovergang i nordlig, vest-
lig og sydlig ben. Krydset Havnepladsen-Kragholmen A er ligeledes lysregu-
leret. Her er overgangen, for bløde trafikanter, fra bycentret til havnearea-
lerne og lokalplanområdet også sikret ved anlæg af fodgængerovergange.
Der mangler egentlig cykelsti på en del af hovedlandevejens forløb gennem 
Frederikshavn by. Forbindelsen mellem cykelstierne nord og syd for lokal-
planområdet formidles, bl.a på den omhandlede strækning, alene af en cy-
kelbane. Frederikshavn Kommune har overfor Staten udtrykt ønske om an-
læg af en egentlig cykelsti, både af hensyn til turister og lokale cyklister - 

Indgang til Frederikshavn Station fra 

syd

Der er i dag  vejadgang til lokalplanområdet ved bogstavmarkeringerne  B, C, D, E, F og G

Hovedlandevej 438 Skippergade set fra 

syd
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herunder de der skal til/fra banegården. 
Kommunevejen Kragholmen er på strækningen til vejadgangen til lokalpa-
nområdet fra Kragholmen udstyret med en dobbeltrettet cykelsti anlagt i 
vejens vestlige side. Der mangler cykelsti på Kragholmen i begge vejsider fra 
kommunevejen Andelskaj og frem til Havnepladsen.
Fra hovedlandevej 438 Havnepladsen/Skippergade er der via Kragholmen og 
Hornværket adgang til Frederikshavn Havn herunder lastbilfærgeforbindel-
sen til Sverige. Der er således en del tung trafik på strækningen. Når last-
bilfærgerne ankommer til Frederikshavn Havn kan det give anledning til 
opstuvning af biler på Kragholmen fra Hornværket frem til det krydset ved 
Havnepladsen/Skippergade.
Fra Kragholmen er der via vejforbindelsen i den østlige del af området ad-
gang til virksomheder i erhvervsområdet nord-øst for lokalplanområdet. 

Af hensyn til trafiksikkerheden på Skippergade er det ikke tilladt at parkere 
bl.a. på den del af Skippergade der afgrænser lokalplanområdet mod vest. 
Umiddelbart nord for km 0,1004 er der indrettet to standsningspladser. Af 
hensyn til trafiksikkerheden på hovedlandevejen bør det overvejes at flytte 
de to standsningspladser til parkeringsarealet øst for fortovet.

Bebyggelse, indenfor området
DSB´s stationsbygning med tilhørende overdækkede togperroner er belig-
gende Havnepladsen 30. Bygningen er opført i røde teglsten og har en ka-
rakteristisk tagkonstruktion med regelmæssige takker - dækket med tag-
pap, måske inspireret af arkitekt Thorvald Bindesbølls fiskepakhuse på Ska-
gen Havn. I tilknytning til bygningen er der uoverdækket og overdækket 
cykelparkering med forskelligt udtryk.
Frederikshavn Spildevand har opført en teknikbygning (beliggende Havne-
pladsen 24) indenfor området.  Teknikbygningen giver bl.a. adgang til en 
større underjordisk pumpeststion, der lokalt omtales som Napoleons grav.

Bebyggelse i tilstødende områder
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Krudttårnet - ét af Frederiks-
havns bygningsmæssige ikoner. Vest for området ligger Kommandantboli-
gen og Frederikshavn Kirke, bygninger der også er markante i bybilledet. 
Bygningernes placering fremgår af kortbilag og luftfoto her og af kortbila-
get s. 12. De tre bygninger er fredede. Mellem Frederikshavn Kirke og Kom-

Frederikshavn Station set fra øst

Udsigt mod vest fra Frederikshavn 

Station mod Frederikshavn Kirke

Lokalplanområdet set fra øst. Krudttårnet, kommandantboligen og Frederikshavn Kirke ses 

syd for området
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mandantboligen ligger en bygning på Fladstrandsgade (Frederikshavn Han-
delsskole) der i Frederikshavn Kommuneatlas har en høj bevaringsværdi - 
se kortbilaget til højre.
Både Kirken og bygningen på Fladstrandsgade dominerer området og ska-
ber sammen med Krudttårnet, det tidligere posthus og banegårdsbygnin-
gen det byrum trafikterminalen og dagligvarebutikken opføres i.
Umiddelbart øst for området ligger en fabriks- og lagerbygning samt et 
pakhus. Pakhusets ydre korresponderer med stationsbygningen indenfor 
lokalplanområdet.
Fra Danmarksgade og Kirkepladsen er der udsigt til den sydlige del af lokal-
planområdet, havnens siloer og kraner. Man kan ikke se Kattegat fra Kir-
kepladsen. 
Vest for Skippergade er der i gadelinje opført byggeri i varierende højde 1 - 
3½ etager og med et meget varieret udtryk. Sadeltage er dog den domine-
rende tagudformning. Mod nord grænser området op til nuværende politi-
station - 3 fulde etager opført i moccabrune teglsten og ”fladt” tag.

Beplantning
Den sydlige del af lokalplanområdet er tilplantet, overvejende med solitære 
træer med fodposer, buske og hækbeplantning. På torvet syd for bygningen 
beliggende Skippergade 27 - 29 (det tidligere posthus), torvet omkring tek-
nikbygningen beliggende Havnepladsen 24 (Napoleons grav) samt på par-
keringsanlæggene vest og øst for jernbanesporet findes der en del solitæ-
re træer i god vækst. Parkeringsanlægget øst for jernbanen er såvel imod 
Kragholmen, jernbanen og vejforbindelsen til erhvervsområdet afgrænset 
af en liguster hækbeplantning i god vækst, men som dog trænger til pleje.

På den syd-vestlige side af Havnepladsen - både omkring Frederikshavn 
Kirke og langs vejen - og omkring Krudttårnet er der træbeplantning der 
medvirker til at give områderne karakter. Se luftfoto side 9 og 11.

Kulturhistorie
I forbindelse med flytning af Krudttårnet i 1974 fandt man to meget store 
sten i vandet udenfor byen. Stenene omtales  som kommandantens Dyne 
og Pude. Først i forbindelse med etablering af den nuværende banegård i 
1975 blev den 270 tons tunge Dyne flyttet og ligger nu vest for Frederikshavn 
Spildevands teknikbygning (Havnepladsen 24).Puden ligger på torvet syd for 
bygning  beliggende Skippergade 27 - 29.
Indretning af trafikterminalen og opførelse af dagligvarebutik indebærer 
ikke at Dynen eller Puden flyttes.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen skaber mulighed for etablering af en trafikterminal, hvor mu-
ligheden for at skifte mellem kollektive transportformer og fra kollektiv til 
individuel transport er let, overskueligt og ukompliceret. 
Tilstrækkelige, sikre og trygge adgangsforhold til området er afgørende for 
dagligvarebutikken og den kollektive trafik. Det gælder for såvel regional- 
og lokalbusser som for privatbilister, cyklister og fodgængere. Tilstrækkelige 
og lettilgængelige parkeringsforhold for såvel bil- og cyklister er også vig-
tige, for begge funktioner. 

Foruden muligheden for et etablere trafikterminal med nye busperroner og 
ventefaciliteter skabes der mulighed for at opføre en dagligvarebutik, et 
ubemandet brændstoftankanlæg samt en bygning der f.eks. kan indeholde 
nye ventefacilitster, kiosk eller billetsalg.
 
Overgangen fra lokalplanområdets til de omkringliggende områder og de 

Dynen løftes

Lokalplanen skaber mulighed for et 

ubemandede tankanlæg hvor alene  

brændstofpumperne er overdækkede.
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veje der afgrænser området mod vest og syd ofres særlig opmærksomhed.
Bebyggelsens omfang og udseende 
Lokalplanen fastlægger en øvre grænse for byggeriets omfang. For ét del-
område som en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom for 
ét andet som et maksimalt dagligvarebutiksareal på 1000 m2. Den maksi-
mal bygnings højde fastlægges til 1 etager / 8,5 m. 
Dagligvarebutikken placeres solitært syd-øst for eksisterende stationsbyg-
ning. For trafikanter der færdes på Havnepladsen og Skippergade vil daglig-
varebutikken og nybyggeriet på områdets nordlige del bliver meget synligt. 
For bilister der kører ad Havnepladsen imod nord vil dagligvarebutikken 
opleves som ét af ”byens ansigter”. For trafikanter og gående der bevæger 
sig fra Kirkepladsen mod øst vil dagligvarebutikken opleves som et ”sigte-
punkt” i byen. Trafikterminalens perroner og øvrige udstyr opleves af tu-
rister som ”det første møde med byen”. På denne baggrund er der i lokal-
planen truffet bestemmelser bl.a. om byggeriets yder udtryk, der dels sik-
rer nybyggeriet en sammenhæng med det eksisterende og omkringliggende 
byggeri, dels giver mulighed for at nybyggeriet får sit eget udtryk.
Frederikshavn Kloakforsynings eksisterende teknikbygning - Napoleons 
Grav - kan ”forskønnes”, eksisterende murede hegn omkring bygningen og 
støttemur mod jernbanesidesporene kan fjernes.

Trafikale forhold - adgang
Der etableres vejadgang til trafikterminal og dagligvarebutik via: 
• det lysregulerede kryds fra Skippergade/Havnepladsen/Kirkepladsen (C 

jfr. kort s. 10) 
• det lysregulerede kryds Havnepladsen/Skippergade/Kragholmen (A) og 

Kragholmen (G). 
• Til parkeringsanlægget nord for terminalområdet er der vejadgang fra 

Skippergade. Én af de eksisterende overkørsler (E) til lokalplanområ-
det fra Skippergade flyttes og der etableres bundet ind- og udkørsel for 
parkeringsanlægget fra henholdsvis D og E jfr. kort s. 10. 

Post Danmarks ønske om at skabe adgang til distributionscentret beliggen-
de Skippergade 27 - 29 via parkeringsanlægget for modulvogntog er vur-
deret. Det vil enten begrænse brugen af et antal p-pladser nærmest ad-
gangen til distributionscentret eller reducere antallet af p-pladser på an-
lægget, hvorfor spørgsmålet efterfølgende må afklares mellem DSB og Post 

Hovedlandevej 438 Skippergade med cykelbane og højresvingsbane hvorfra der etableres 

vejadgang til parkeringsanlægget nord for trafikterminalen 

eller corten strækmetalplader

Facade på ny banegårdsbygning og 

dagligvarebutik kan udføres i  cor-

tenstlåplader ........
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Danmark.
Vejadgangene fra hhv. Kragholmen (G jfr. kort s. 10) og Skippergade er ikke 
lysregulerede. I forbindelse med etablering af trafikterminalen og udvidelse 
af Frederikshavn Havn skal der etableres cykelsti på Kragholmen fra Hav-
nepladsen til Hornværket. På den baggrund er der i lokalplanen reserveret 
areal til en dobbeltrettet cykelsti fra vejadgangen G (jfr. kort s. 10) til Hav-
nepladsen i Kragholmens nordlige side. 
Det bør det overvejes om der, af hensyn til afvikling af trafikken, skal etab-
leres et trafikstyret signalanlæg i krydset Langerak/Kragholmen. 

Havnepladsen og Skippergade afvikler megen og tung trafik. Særlig i som-
mermånederne er trafikbelastningen stor. I Trafikplanen for Frederikshavn 
er Skippergade og Kragholmen tiltænkt andre roller end de har i dag. For at 
fredeliggøre bymidten og for at skabe mulighed for byudvikling i nord-øst-
lig retning er Kragholmen fastlagt som Trafikvej og Skippergade som Lokal-
vej. Det er således planen at den trafik der i dag kører ad Skippergade, ad 
åre, skal afvikles ad Kragholmen.
Idet den nuværende rutebilstation flyttes fra sin nuværende placering nord 
for eksisterende stationsbygning til øst for stationsbygningen giver det 
mindre støjbelastning at boligerne langs Skippergade. 

Gode mulighederne for at komme til og fra trafikterminalen i bil, på cykel 
og til fods er afgørende for den kollektive trafiks succes. Adgangsforhold til 
terminalområdet for såvel bilister, cyklister og gående samt deres sikkerhed 
er vurderet i forbindelse med planlægningen. Cyklisternes adgang er søgt 
sikret med særlige færdselsarealer, tilbagetrukne stoplinjer for bilister mm.
Foranlediget af projektet er Staten igen opfordret til at etablere egentlig 
cykelsti på Skippergade.

Korttidsparkering - Taxi - ”Kys og kør” pladser
I forbindelse med nyindretning af adgangs- og ankomstarealer til termina-
len etableres der umiddelbart foran den nuværende stationsbygningen: Ta-
xiholdepladser og afsætningspladser for privatbilister - Kiss and ride.

Parkering - biler og cykler
En overvejende del af passagerer til den kollektive trafik ankommer i dag til 
Stationen til fods, på cykel eller med andre kollektive transportmidler. Kun 
en mindre del ankommer i privat personbil. 
For fortsat at sikre at den kollektive trafik kan kombineres med privatbilen 
etableres der både langtidsparkering - pendlerparkering - og korttidspar-
kering for personbiler. 
Byrådet ønsker at styrke cyklens rolle som tilbringer til terminalen. Hvis 
målet skal nås forudsætter det, at cyklisterne føler sig velkomne og service-
res rigtigt. Cykelparkering er søgt gjort let til tilgængelig og tæt på perro-
nerne. Ved valg af cykelstativer, overdækning og hegn søges cyklerne be-
skyttes imod vind, vejr og tyveri. 

Ubebyggede arealer og beplantning
Lokalplanen tilfører området en kvalitet i form af en ”adgangskile” fra syd.
Lokalplanens bestemmelser om udendørs oplagring, ubebyggede arealer, 
terrænregulering, byudstyr, skiltning osv. søger dels at sikre sammenhæng 
og harmoni indenfor området dels at sikre området harmoni i forhold til 
omgivelserne. 
Lokalplanen har bestemmelse om bevaring af beplantning. Det bedste af 
den eksisterende beplantning skal bevares og indarbejdes i en ny beplant-
ning. 

For at få cykelparkeringen tæt på tog- og 

busperronerne kan parkeringen evt. etable-

res i 2 etager 

Cykelparkeringen kan etablers som aflåst 

parkering
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Det overordnede mål med beplantningen er at: 
• ”binde” terminalens parkeringsarealer sammen med dagligvarebutik-

kens
• tydeliggøre lokalplanområdets afgrænsning imod de tilstødende veje
• sikre området en grøn karakter der formidler fortællingen om den egns-

karakteristiske beplantning og 
• sikre områdets sammenhæng til bycentret herunder Kirkepladsen og 

området foran Fredrikshavn Kirke

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 
bestemmelser om, at adgangsveje og p-pladser samt adgange til nye byg-
ninger, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelig-
hed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende Byg-
ningsreglement, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.
Lokalplanen har bestemmelser om indretning af handicapparkering. For 
yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, 
der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

”Vandet til byen” 
Frederikshavn bys placering ved Kattegat er gennem tiden sløret mere og 
mere. Frederikshavn Havn og hovedlandevejen er de væsentligste visuel-
le og funktionelle barriere mellem byen og vandet. Det er vanskeligt at få 
byen ned til vandet. Med idéen ”Vandet til byen” er sammenhængen mel-
lem vandet og byen søgt genetableret ved at føre kanaler ind i byen. Én af 
projektets illustrationer viser et nyt rekreativt havnebassin på det areal lo-
kalplanen fastlægger til indretning af trafikterminalen. En kanal mellem 
Hornværket og Havnepladsen forbinder det nye rekreative bassin med det 
nuværende havnebassin. Idéen bygger endvidere på den forudsætning at 
nuværende banegård og jernbaneskinner flyttets mod øst. 
Den nuværende placering af togstation, -perroner og -skinner ligger til 
grund for indretningen af den nye trafikterminal. Skal idéen med at føre 
vandet til byen realiseres, må det nødvendigvis blive med en anden place-
ring af kanal og rekreativt havnebassin.
 
Plads- og lyspolitik
Frederikshavn Kommune har tidligere fastlagt en Plads- og lyspolitik. Heraf 
fremgår bl.a. en nyindretning af det nuværende banegårdsområde og idé 
til en anden afvikling af trafikken gennem byen. Umiddelbart syd for den 
nuværende banegård foreslås en rundkørsel der leder den gennemkøren-
de trafik ad Kragholmen og trafik der alene har ærrinde i byen ad Skipper-
gade. Den trafikale fredeliggørelse af Skippergade skaber mulighed for en 
tættere forbindelse mellem arealerne øst for Skippergade/Havnepladsen og 
bycentret. 
Idéen er flugt op i Trafikplanen for Frederikshavn by hvor Kragholmen er 
fastlagt som Trafikvej og Skippergade på strækningen fra Kirkepladsen til 
Kragholmen i nord er udpeget som Lokalvej.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-
ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende 
på vedvarende energi i år 2015. Beslutningen omfatter et geografisk område 
omkring Frederikshavn by. 

Byrådet ønsker således generelt at opfordre til initiativer for at få nedsat 
energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til 

Illustration fra projektet Vandet til byen
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gavn for miljøet og ejernes økonomi. 
Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om, at bebyggelsen 
skal opfylde bygningsreglementets krav om lavenergibebyggelse.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanen
Byområdet er omfattet af Kommuneplan 2009 - 20 og benævnes her om-
råde FRE. O.15.03 - Bycentret. Den overordnede anvendelse er fastlagt til 
Offentligt formål og kommuneplanens generelle anvendelsesbestemmel-
ser suppleres af de anvendelsesbestemmelser der fremgår af den særlige 
temaplan for Midtbyen. Af mulige offentlige formål er nævnt institutioner 
som posthus, politigård og parkering. Det er i planens hovedstruktur anført 
at området også kan anvendes til detailhandel, men at en endelig udpeg-
ning til dette formål forudsætter et kommuneplantillæg. 
På den baggrund er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 
09.69 til kommuneplanen der fastlægger områdets anvendelse til også at 
omfatte dagligvarehandel. 
Den formelle overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan er så-
ledes sikret.

Trafik 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens bestemmelser 
for Trafik. For at sikre cyklisterne sikker adgang til terminalen og for at und-
gå de ”skyder genvej” over busterminalområdet skal der etableres dobbelt-
rettet cykelsti på Kragholmen fra Hornværket (adgang G jfr. kortbilag s. 10)
til Havnepladsen. 

Udvidelse af Frederikshavn Havn 
Der arbejdes i øjeblikket på en udvidelse af Frederikshavn Havn. Af udkast 
til VVM-redegørelse for havneudvidelsen fremgår, at på en gennemsnitlig 
arbejdsdag forventes udvidelsen at give anledning til knap 2.200 flere bil-
ture. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Kragholmen ved Hornværket er i dag (2013) 
ca. 2.200 biler/døgn. Det anslås, at 12 - 15 % af trafikken på Kragholmen 
er tung trafik (over 3,5 tons). Det er endnu ikke fastlagt, om der, i forbin-
delse med havneudvidelsen, skal ændres på adgangsforholdene til havne-
arealerne. Kragholmen, der også vejforsyner trafikterminalen, vil givet bli-
ve mere belastet. Afhængig af hvor og hvordan der etableres vejadgang til 
Havnen, i forbindelse udvidelsen, er det nødvendigt at sikre: 
• cyklisterne på Kragholmen 
• lokal- og regionalbussers adgang til trafikterminalen fra Kragholmen 

(G jfr. kort s. 10)  

Af hensyn til afvikling af trafikken til og fra såvel trafikterminal som Frede-
rikshavn Havn bør det overvejes om der skal etableres trafikstyret signal-
anlæg i krydsene Langerak/Kragholmen og krydset Trafikterminalen/Krag-
holmen/Andelskaj.

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Lokalplanen omfatter ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger eller 
anlæg.

Gældende lokalplan
Området er ikke omfattet af lokalplan, byplanvedtægt eller lignende.
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: Anlægsarbejder 
i by zone, herunder opførelse af trafikterminal (busperroner), dagligvare-
butik med tilhørende  parkeringspladser. Det vurderes dog samtidig, at lo-
kalplanen er omfattet af lovens § 3 stk. 2, idet den fastsætter anvendelsen 
af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få en væsentlig indvirkning 
på miljøet.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, og konklusionen er, at 
planen ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der 
er herved lagt vægt på, at der stort set er tale om en videreførelse af det 
nuværende plangrund lag med hensyn til anvendelse og byggemuligheder, 
der alene omrokeres og præciseres. 

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger i byzone ca. 1000 m fra kysten. Lokalplanen ligger 
dermed inden for den kystnære del af byzonen, som omfattes af Planlovens 
bestemmelser om planlægning i kystområderne. Hvis ny bebyggelse og an-
læg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt 
bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende 
bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanens hovedtræk er at give mulighed for en maksimalt 8,5 m høj be-
byggelse i 1 indenfor fastlagte byggefelter og i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse. 

Da bebyggelsens højde tilpasses den eksisterende bebyggelse i området og 
omgivelserne, og da lokalplanområdet er beliggende imellem byggeriet på 
Frederikshavn Havn og eksisterende byggeri i midtbyen vurderes det, at det 
byggeri lokalplanen skal skabe muligghed for hverken vil påvirke den kyst-
nære del af byen eller den bynære del af kysten.

Grundvandsbeskyttelse
Arealet berører ikke områder med særlige drikkevandsinteresser eller ind-
vindingsopland for vandværker.

Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger godt 1700 m fra nærmeste Natura 2000-område 
”Hirsholmene”, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, habitatom-
råde og Ramsarområde. Lokalplanens virkeliggørelse vil ikke påvirke natur-
værdier i dette område.

Varmeforsyning
I henhold til varmeplanen for Frederikshavn Kommune ligger området inden 
for naturgasforsynings område. Frederikshavn Varme A/S har også mulighed 
for at forsyne området med fjernvarme. I henhold til gældende bekendtgø-
relse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er 
det tilladt at forsyne et område udlagt til naturgas med fjernvarme, såfremt 
forsyningen af det pågældende område alene kan klares via stikledning fra 
et nærtliggende anlæg. Hvis fjernvarmeforsyningen af området ikke kan 
klares via stikledning og der fortsat ønskes fjernvarmeforsyning, skal der 
udarbejdes og godkendes et projektforslag for ændring af områdeafgræns-
ningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen.
På baggrund af Forsyning Frederikshavns projektforslag har byrådet vurde-
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ret, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at området fjernvameforsy-
nes. På den baggrund vil Forsyning Frederikshavn gerne i dialog med byg-
herre om varmeforsyningen.

Der skal etableres vandbårne opvarmningsanlæg. Der må ikke rumopvar-
mes med el. 

Opføres en bebyggelse som lavenergibebyggelse, har byrådet pligt ifølge 
planloven til at dispensere fra lokalplanens bestemmelse om tilslutnings-
pligt til kollektiv varmeforsyning. Lavenergibebyggelse er bebyggelse, der 
dokumenteret opfylder klassifikationskravene i Bygningsreglementet.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal tilsluttes Frederikshavn Vand A/S i henhold til vand-
forsyningsplanen for Frederikshavn Kommune.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloak-
system. I henhold til spildevandplanen er :

Den nordligste del af delområde 1 jfr. kortbilag 2 (matr. nr. 256 t jfr. kort-
bilag 1) er fælleskloakeret. Hermed menes, at regn- og spildevand afledes i 
samme ledning til det offentlige kloaksystem i. Drænvand fra omfangsdræn 
og bygninger må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må 
afledes til det offentlige kloaksystem. På længere sigt forventes området at 
blive separatkloakeret dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. 
Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssyste-
met, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. 
Frederikshavn Spildevand anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grun-
dene etableres som separatsystem.

Den øvrige del af lokalplanområdet er separatkloakeret. Hermed menes, at 
regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksy-
stem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regn-
vandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige 
kloaksystem. 
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40% af 
det matrikulære areal i den fælleskloakerede del og 70% i den separatklo-
akerede del, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand 
på grunden. Frederikshavn Spildevand skal godkende projektet for det pri-
vat kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand
Frederikshavn Spildevand gør opmærksom på, at der i lokalplanområdet 
findes offentlige kloaksystemer beliggende udenfor vejareal på private 
arealer. Der findes et større hovedkloaksystem, som krydser samtlige ma-
trikler i lokalplanområdet. Desuden findes mindre spildevands- og regn-
vandsledninger på matr. nr. 532e, 532d (jfr. kortbilag 1) samt banearealet. 
Såfremt der ønskes en omlægning af kloaksystemerne til en anden place-
ring skal dette vurderes nærmere i samarbejde med Frederikshavn Spilde-

vand. Udgifter til omlægning af kloaksystemer pålægges bygherre.

Renovation
Området indgår i kommunens renovationsordning. Opbevaring, sortering 
og bortskaffelse af områdets affald skal ske i henhold til gældende regu-
lativer.
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Jordforurening 
Ejendommen matr.nr. 256 t Frederikshavn Bygrunde er kortlagt på videns-
niveau 1 iht. Lov om forurenet jord. Forinden evt. påbegyndelse af bygge- 
og anlægsarbejde på arealet, skal ejer eller bruger ansøge kommunen om 
tilladelse jf. Lov om forurenet jord §8. 

Fortidsminder
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-
tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til 
Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens § 27. Bygherren kan for-
ud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum 
om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af 
væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske 
konsekvenser.

Støj
Virksomheder i området reguleres i henhold til miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier. 

Deklarationer og servitutter
På ejendommen Matr. nr. 532 b Frederikshavn Bygrunde er der den 13. ja-
nuar 1994 tinglyst deklaration om Jernbanetrafikanlæg, bebyggelse, led-
ningsanlæg mv. Deklarationen sikrer bl.a. et ledningsanlæg fra tagnedløb 
på DSB´s Stationsbygning gennem Post Danmarks postgård til ledningsan-
læg i Skippergade. 

På ejendommen Matr. nr. 256 t Frederikshavn Bygrunde er der den 5. juli 
1957 tilglyst deklaration om at arealet skal henligge ubebygget. Deklaratio-
nen er tilsyneladende aflyst den 24. juni 1964.
Idet lokalplanen bl.a. skal skabe mulighed for at opføre et byggeri på ejen-
dommen Matr. nr. 256 t Frederikshavn Bygrunde, er der for alle tilfældes 
skyld truffet bestemmelse i lokalplanen om at deklaration tilglyst den 5. 
juli 1957 om at arealet skal henligge ubebygget aflyses. I den forbindelse 
underrettes Trafikministeriet, DSB og Bane Danmark.

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 
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder 
påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, 
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spil-
devandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke 
forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelser mellem lokalplanen og private byggeservitutter 
og andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende. 

Sker der matrikulære ændringer eller ændringer af vejarealer, skal ejen-
dommens ejer bekoste omlægning eller bekoste tinglysning  af ledninger-
nes placering og friholdelse af et 2 m bredt bælte på hver side af lednin-
gerne samt ledningsejerens frie adgang til at vedligeholde disse ledninger.
Planlægges der bebyggelse over de eksisterende forsyningsledninger, skal 
ejendommens ejer bekoste, at Frederikshavn Forsyning A/S omlægger led-
ningerne til  vejareal.



20

Lokalplan FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal ved Skippergade, Frederikshavn  ● Lokalplanredegørelse



21

Lokalplan FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal ved Skippergade, Frederikshavn  ● Lokalplanbestemmelser

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 
med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 
2.1 nævnte område:

1.  Lokalplanens formål
1.1  Formålet med lokalplanen er:

 at skabe mulighed for udbygning af Frederikshavns centrale byom-
råde. 

 at styrke den kollektive trafiks rolle, ved, ved om- og tilbygning til 
eksisterende banegårdsbygning samt indretning af ny busterminal 
at skabe mulighed for etablering af en trafikterminal samt opførel-
se af en dagligvarebutik.

 at sikrer en hensigtsmæssig indretning og placering af vejadgang, 
færdselsarealer, ny bebyggelse, og parkering. 

 at sikre tilstrækkelig, trafiksikker og tryg vejadgang til området for 
såvel fodgængere, cyklister, personbiler og busser.

 at sikre, at der inden for området etableres den nødvendige parke-
ring til både busser, personbiler, taxier og cykler herunder at sikre 
at cykelparkering der knytter sig til såvel bus- og togperroner og 
dagligvarebutik placeres så tæt ved målet som muligt.

 at sikre at der ved om- og tilbygning af eksisterende byggeri og ved 
opførelse af nybyggeri skabes harmoni i det ydre udtryk.

 at sikre en landskabelig bearbejdning af områdets ubebyggede 
arealer således at der skabes harmoni imellem arealerne indenfor 
området og imellem arealerne indenfor området og arealerne i de 
tilstødende byområder. 

 at sikre området et grønt udtryk imod hovedlandevej 438.

2. Lokalplanens område og zoneforhold

2.1  Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 532e og del af matr. nr. 256t, 
532a, 532b, 532d og det umatrikulerede vejareal ”cæ”, Frederiks-
havn Bygrunde - samt alle parceller, der efter 4. februar 2014 ud-
stykkes fra ovennævnte ejendomme.

  Zoneforhold

2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.4 Lokalplanområdet underinddeles som vist på kortbilag 2 i delområ-
derne 1, 2 og 3. 

Bemærkning:
Lokalplanens bestemmelser er 
bindende for de ejendomme, 
der omfattes af lokalplanen. 
Tekst i kursiv har til formål at 
forklare og illustrere lokalplan-
bestemmelserne. Tekst skrevet 
i kursiv er altså ikke lokalplan-
bestemmelser og er således ikke 
bindende.
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3.  Områdets anvendelse
3.1 Delområde 1 må anvendes til centerformål; vej, terminal for kol-

lektiv trafik med tilhørende udendørs anlæg: tog- og busperroner, 
busdepot, adgangs- og opmarcharealer, afsætningspladser (Kiss 
and ride), taxiholdepladser og kort- og langtidsparkering af turist-
busser, personbil og cykler samt tilhørende indendørs faciliteter: 
kontorer, venterum, fastfood-restaurant, kiosk og billetsalg. 

3.2 Der kan i tilknytning til eksisterende stationsbygning i delområde 1 
opføres en ny bygning med en placering som vist på kortbilag 2 til 
funktioner der knytter sig til en trafikterminal - f.eks. ventefacili-
teter, kiosk- eller billetsalg.

3.3 Frederikshavn Spildevands eksisterende pumpestation i delområde 
1 - beliggende Havnepladsen 24 - med adgang fra Havnepladsen 
kan opretholdes.

3.4 Delområde 2 må anvendes til centerformål, butiksformål - daglig-
varehandel med tilhørende vareindlevering, adgangsarealer  og cy-
kel- og personbilparkering.

3.5  Der kan indenfor delområde 2 etableres et ubemandet brændstof-
tankanlæg til personbiler. Tankanlægget skal drives i tilknytning til 
dagligvarebutikken.

3.6 Delområde 3 må anvendes til parkering af personbiler, busser og 
cykler. 

3.7 På grund af nærheden til havnearealerne og jernbanen kan der ikke 
indrettes boliger indenfor lokalplanområdet.

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

4. Udstykning

 Udstykningsprincip

4.1  Inden for lokalplanområdet  må der foretages udstykningen i over-
ensstemmelse med den på kortbilag 2 viste opdeling af området i 
delområder. 

4.2 Arealer der er nødvendige for driften af trafikterminalen, det vil  
 sige adgangsveje, opmarch- og manøvrearealer, arealer til bus-
 depot samt arealer til bil- og cykelparkering kan udstykkes
 selvstændigt.

5.  Bebyggelsens placering og omfang
Bebyggelsens placering - Byggefelter

5.1 Ny bebyggelse indenfor delområderne 1 og 2 skal placeres inden 
for de byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Byggefeltet indenfor 

Bemærkning til 3.8:
Det handler også om, at ned-
bringe byggeriets samlede CO2 
belastning, hvorfor det er vig-
tigt at have fokus på bygnin-
gernes samlede energiforbrug 
til el og varme.
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delområde 2 til dagligvarebutik kan overskrides med maksimalt 2 
m imod nord og syd hvis hensynet til indretning af de tilskødende 
arealer tillader det.

5.2  Mindre, sekundære bygninger som f.eks. overdækkede busperro-
ner, overdækket cykelparkering, kundevognsskure, brændstofstan-
dere og miljøstationer må opføres udenfor byggefelterne vist på 
kortbilag 2. 

 Afstand til naboskel

5.3 Ny bebyggelse indenfor delområde 2 må opføres 1 m fra skel   
 mod nord - mod busterminalen.

5.4 Overdækket cykelparkering og miljøstationer må placeres i skel.

5.5  Busterminalens perroner og øvrige udstyr placeres med en indret-
ning som i princippet vist på kortbilag 4

 Bebyggelsesprocenten og antal m2

5.6 Indenfor delområde 1 jfr. kortbilag 2 må bebyggelsesprocenten for 
den enkelte ejendom må ikke overstige 30.

5.7 Indenfor delområde 2 jfr. kortbilag 2 må butiksarealet maksimalt 
udgøre 1000 m2

5.8 Indenfor delområde 1 og 2 jfr. kortbilag 2 må det samlede brutto-
etageareal til butiksformål ikke overstige 4000 m2

5.9 Indenfor delområde 3 jvf. kortbilag 2 må der ikke, udover overdæk-
ket cykelparkering, opføres bebyggelse.

 Etager

5.10 Indenfor delområderne 1 og 2 jfr. kortbilag 2 må bygninger maksio-
malt opføres i 1 etage.

 Bygningshøjde

5.11 Indenfor delområde 1 0g 2 jfr. kortbilag 2 må bygninger maksimalt 
gives en højde på 8,5 m målt fra en fastlagt niveauplan.

6.  Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 
 Generelt 

6.1  Byggeri skal være i overensstemmelse med Lov om jernbane 
 herunder være indrettet så det kan tåle støj og vibration fra jern 
 banen. Gravearbejder, mv. indenfor lokalplanområdet kan kræve  
 godkendelse efter §21 c i Lov om jernbane. 
 Jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og 
 hvad deraf følger skal tåles.

Bemærkning til bestemmelse 
6.1 og 6.2:
Til mindre dele af en bygning 
må der anvendes kontrastfar-
ver. Der henvises til den klas-
siske jordfarveskala udarbejdet 
af Raadvadcentret og gengi-
vet på side 51 i Socialministerits 
publikation ”Bevaringsværdi-
ge bygninger”  november 2006. 
Farveskalaen er indsat som bi-
lag bagest i lokalplanen.

 
Bemærkning til bestemmelse 5.7
Butiksarealet beregnes efter 
planlovens regler.

 
Bemærkning til bestemmelse 5.1
Nord for byggefeltet er det af-
gørende, at driften af buster-
minalen tillader det. Bustermi-
nalen skal indrettes så chauffø-
rerne har den fornødne plads til 
at manøvrere busserne på. 
Syd for byggefeltet er det af-
gørende at hensynet til forsy-
ningsledningerne i jorden og en 
trafiksikker indretning af dag-
ligvarebutikkens parkeringsan-
lægget tilgodeses.
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Delområde 1 og 2 
 
Bebyggelsens udseende - farver

6.2  Indenfor delområde 1 må facader som hovedregel kun fremstå i  
 rød. Til mindre dele af bygningen (mindre end en fjerdedel af byg 
 ningen) må der anvendes kontrastfarver. 
 
6.3  Indenfor delområde 2 må facader som hovedregel kun 
 fremstå i  - materialernes naturlige farver, eller i jordfarver. Til   
 mindre dele af bygningen (mindre end en fjerdedel af bygningen)  
 må der anvendes kontrastfarver. 

6.4 Træbeklædning og vinduer skal fremstå i jordfarver eller i træets  
 naturlige farve.

 Bebyggelsens udseende - facader

6.5  Facader
  Indenfor delområde 1 skal facader udføres som blank mur i teglsten 

eller metalplader. Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af 
bygningen) kan udføres i andre materialer.

  Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre ma-
terialer.

6.6   Indenfor delområde 2 skal facader udføres som blank mur i tegl-
sten, teglsten der pudses eller vandskures og males, metalplader, 
transparent glas eller beton. Mindre bygningsdele (mindre end 
halvdelen af bygningen) kan udføres i andre materialer.

  Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre ma-
terialer.

 Bebyggelsens udseende - tag

6.7  Tagform
  Indenfor delområde 1 skal tage udføres med samme tagkonstruk-

tion som på eksisterende stationsbygning og pakhus henholdsvis 
vest og øst for byggefeltet.

6.8  Tagform
  Indenfor delområde 2 skal tage fremstå som flade tage.

6.9  Taghældning
 Ved ombygning og tilbygning af eksisterende tag kan taget dog   
 udføres med samme vinkel, i forhold til det vandrette plan, som  
 den eksisterende bygning.

6.10  Tagform og -hældning, sekundære bygninger
   Tage på mindre sekundære bygninger som f.eks. overdækkede 

busperroner, overdækket cykelparkering, miljøstationer og lign. 
indenfor delområde 1, 2 og 3 kan have en anden konstruktion og 
hældning end hovedbygninger. 

 På det ubemandede tankanlæg er det alene brændstofpumperne  
 der kan overdækkes. Det samlede anlæg kan ikke overdækkes. 

 
Bemærkning til bestemmelse 6.1 
- 6.24
Ved nybyggeri, tilbygning og 
ombygning skal der lægges   
vægt på, at der opnås en god 
helhedsvirkning og at områdets 
visuelle udtryk forbedres.

Ny bebyggelse skal gives en ud-
formning i harmoni med den 
omgivende bebyggelse med 
hensyn til facaderytme, højde, 
materialer tagkonstruktion og 
-hældning.

Bebyggelsen skal fremstå med 
ensartede materialer og farver 
samt med ensartet taghæld-
ning og tagudformning.

Indenfor delområde 1 og 2 skal 
ny bebygggelses ydre signalerer 
at det knytter sig til en trafik-
terminal og byggeriet skal tilfø-
res tidstypiske elementer.

 
Bemærkning til bestemmelse 
6.6 
Tage på eksisterende stations-
bygning og pakhus er konstru-
eret som en række af sammen-
byggede parallelle sadeltage 
med en hældning ift. det vand-
rette plan på ca. 45 grader. Den 
samlede tagkonstruktion får 
derved et karakteristisk ”sav-
takket” udtryk.

 
Bemærkning til bestemmelse 
6.9
I lokalplanens redegørelsesdel 
er det vist hvordan overdæk-
ningen skal udføres.
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6.11  Tagmaterialer
   Indenfor delområde 1 skal tagbeklædningen udføres med tagpap 

på trekantlister, der må ikke anvendes blanke eller reflekterende 
tagmaterialer.

6.12 Tagmaterialer
   Indenfor delområde 2 skal tagbeklædningen udføres med zink eller 

tagpap. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmate-
rialer.

6.13  Tagmaterialer, sekundære bygninger
  Tagbeklædningen på sekundære bygninger indenfor delområde 1, 2 

og 3 kan udføres med andre materialer end på hovedbygninger
6.14  Solfangere
  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfladen, såfremt de in-

tegreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere 
og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller gen-
boer.

 
6.15 Skorstene, ventilationsmotorer, afkast til ventilation mv., samt øv-

rige ydre tekniske installationer fra den enkelte bebyggelse skal 
samles, så der opnås en god helhedsvirkning, og må ikke etableres 
i facade mod busterminal, parkeringsarealer eller adgangsveje.

 Bebyggelsens udseende - skiltning

6.16 Virksomheder i området kan opsætte skilte med logo og navn på 
facader. Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitek-
toniske udformning og må hverken helt eller delvis dække arkitek-
toniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser eller 
have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignen-
de.

6.17 Der må ikke opsættes flag eller flaggruppe indenfor lokalplanområ-
det.

6.18 Der kan opsættes henvisningsskilte til vejledning for gående og kø-
rende færdsel i området.

6.19 Skilte må ikke opsættes, hvor de kan hindre gode oversigtsforhold 
for trafikanter eller får indflydelse på trafiksikkerheden på statsvej 
hovedlandevej 438 og Kommuneveje Kragholmen.

6.20  Indenfor delområde 2 må der ikke opsættes reklamer eller lignende 
på butiksbygningens nordlige facade imod busterminalen. Der må 
heller ikke opsættes lys- eller facadebeklædning, der kan give sig-
nalforvirring eller blændinger for togpersonalet eller på anden må-
de udgøre en gene for driften af jernbanen.

7.  Veje, stier og parkering

Veje 

7.1  Lokalplanområdet skal som vist på kortbilag 2 vejforsynes fra stats-
vej hovedlandevej 438  Havnepladsen/Skippergade og kommunevej 
Kragholmen.

 
Bemærkning til bestemmelse 
6.14
De nævnte bygningselemen-
ter og installationer bør place-
res på/orienteres imod bygge-
riets ”bagside”. For så vidt an-
går bygningen i delområde 2 
betragtes facader mv. mod syd, 
vest og nord som bygningens 
”forside”.
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7.2 Vejadgangen til delområde 1 etableres som i princippet vist på kort-
bilag 2 fra kommunevej Kragholmen og statsvej hovedlandevej 438 
Havnepladsen/Skippergade. Der må ikke etableres yderligere veja-
dgange til lokalplanområdet. 

7.3  Der skal fra statsvej hovedlandevej 438 Skippergade, over ejendom-
men matr. nr. 256t, Frederikshavn bygrunde, som i princippet vist 
på kortbilag 2, etableres vejadgang til ejendommen matr. nr. 532b, 
Frederikshavn bygrunde beliggende Skippergade 27-29.

7.4 Ejeren af det tekniske anlæg på matr. nr. 532e beliggende Skipper-
gade 24 kan benytte eksisterende adgang fra Havnepladsen i for-
bindelse med nødvendig service og eftersyn på anlægget.

7.5 Eksisterende vejadgang fra hovedlandevej 438 Havnepladsen i km 
0,0763 til eksisterende parkeringsplads syd for stationsbygningen 
nedlægges.

7.6 Der skal fra kommunevejen Kragholmen over ejendommen matr. nr. 
532d, Frederikshavn bygrunde etableres vejadgang til ejendommen 
matr. nr. 533 Frederikshavn bygrunde beliggende Kraholmen 25.

7.7 Indenfor delområde 1 udlægges der, som vist på kortbilag 3 og 4, 
interne veje, manøvrearealer, busterminalplads og offentligt til-
gængelige parkeringsarealer til såvel personbiler og cykler. 

7.8 Vejadgangen til delområde 2 - dagligvarebutikken - etableres, som 
i princippet vist på kortbilag 2, via vejadgangen til trafikterminalen 
fra Kragholmen og fra eksisterende vejadgang fra hovedlandevej 
438 Havnepladsen/Skippergade i km 0,0843. 

7.9 Der må ikke etableres direkte vejadgang fra kommunevejen Krag-
holmen til dagligvarebutikken beliggende i delområde 2 

7.10 Interne veje, manøvrearealer, parkeringsarealer indenfor delområ-
de 2 udlægges som privat fællesvej.

7.11  Vejadgangen til delområde 3 etableres som i princippet vist på kort-
bilag 2 fra hovedlandevej 438 Skippergade. 

 Af hensyn til trafiksikkerheden på hovedlandedvej 438 Skipperga-
de skal der til parkeringsanlægget her - etableres bundet ind- og 
udkørsel. Der etableres som vist på kortbilag 2 indkørsel mod syd i 
eksisterende vejadgang i km. 0,0967 og udkørsel mod nord i den i 
bestemmelse 7.6 fastlagte adgang. 

7.12 Eksisterende vejadgang fra hovedlandevej 438 Skippergade i km 
0,1004 til delområde 3 (eksisterende parkeringsplads mm. nord for 
stationsbygningen) nedlægges og flyttes som vist på kortbilag 2 
mod nord.  

7.13 Interne veje, manøvrearealer, parkeringsarealer indenfor delområ-
de 3 udlægges som privat fællesvej.

Bemærkning til bestemmelse 7.7
Den fremtidige drift og vedli-
geholdelse af arealer og udstyr 
indenfor delområde 1 fastlæg-
ges i en overenskomst imellem 
parterne.
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Fælles for delområde 1, 2 og 3 

7.14 Der skal fra alle vejadgange til området fra kommunevej Kraghol-
men og Statsvej hovedlandevej 438 sikres det fornødne oversigts-
arealer.

  Befæstelse af veje mv.

7.15  Veje, manøvrearealer, fortove, stier og befæstede opholdsarealer 
indenfor delområde 1, 2 og 3 skal hver for sig udføres med ensar-
tet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers 
funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav om, at der skal be-
fæstes på en bestemt måde, men det skal sikres, at der er en gen-
nemgående linje i bygherrers valg af befæstelse.

Parkering - personbiler, busser og cykler - delområde 1 

7.16 Indenfor delområde 1 skal der som vist på kortbilag 3 etableres 
parkeringsanlæg til personbiler syd for eksisterende stationsbyg-
ning. Anlægget syd for eksisterende stationsbygning indrettes med 
mindst 50 og højest 60 parkeringspladser til personbiler, med en 
indretning som i princippet vist på kortbilag 4.

7.17 Hver parkeringsplads til personbiler indenfor delområde 1 skal mi-
nimum være 2,5 m X 5 m.

7.18 På busterminalen øst for stationsbygningen indrettes der parke-
ringspladser til mindst 9 busser og depotpladser til mindst 3 busser

7.19 På forpladsen til eksisterende stationsbygning indrettes der kort-
tidsparkeringsplads til mindst 10 personbiler (Kiss and ride og TAXI)

7.20 Indenfor delområde 1 skal der med en placering som i princippet 
vist på kortbilag 3 og 4 etableres 2  cykelparkeringsanlæg med plads 
til ialt mindst 270 cykler. Anlæggene skal etableres så tæt på målet 
- tog- og busperronerne - som muligt. En overvejende del af  cy-
kelparkeringspladserne skal være overdækkede. Et passende antal 
cykelparkeringspladser skal være aflåste.

Parkering - personbiler og cykler - delområde 2

7.21 Indenfor delområde 2 skal der etableres et parkeringsanlæg med 
mindst 40 og højest 55 parkeringspladser til personbiler og med en 
indretning som i princippet vist på kortbilag 4. 

7.22 Hver parkeringsplads til personbiler indenfor delområde 2 skal mi-
nimum være 2,5 m X 5 m.

7.23 Indenfor delområde 2 skal der i umiddelbar nærhed af dagligvare-
butikkens hovedindgang og som vist på kortbilag 3 og 4 etableres 
15 cykelparkeringspladser. Der skal vælges en stativtype der passer 
til så mange cykeltyper som muligt. 

Bemærkning til bestemmelse 
7.26
En del af parkeringsanlægget 
nord for stationsbygningen skal 
benyttes i tilknytning til ter-
minalen, af pendlere der fort-
sætter rejsen med tog eller bus 
og kan derfor indrettes  som 
”langtidsparkering”. 
En del af parkeringsanlæg-
get skal anvendes i tilknytning 
til Frederikshavn midtby og der 
kan derfor etableres tidsbe-
grænset parkering.

Ved indretning af parkerings-
anlægget skal bestemmelse 8.5 
og 8.8 iagttages.

Bemærkning til bestemmelse 
7.20, 7.23 og 7.29
Frederikshavn Kommune lægger 
vægt på at der etableres or-
dentlige cykelparkeringsforhold 
- det vil sige at cyklerne står 
beskyttet mod vind, vejr og ty-
veri. Det er en afgørende forud-
sætning for at såvel brugere at 
den kollektive trafik som hand-
lende bruger cyklen som til- og 
frabringer til hhv. trafiktermi-
nalen og dagligvarebutik. 
Vælges der til dagligvarebu-
tikken en stativtype med for-
hjulsklemme skal der være 
mindst 70 cm. mellem hver for-
hjulsklemme og terrænnet skal 
falde ind mod forhjulsklemmen. 
Vælges en anden stativtype skal 
bestemmelse 8.5 iagttages.

Bemærkning til bestemmelse 
7.24
Parkeringsanlægget skal over-
vejende benyttes kunder til 
dagligvarebutikken og der kan 
etableres tidsbegrænset parke-
ring.
Ved indretning af parkerings-
anlægget skal bestemmelse 8.5 
og 8.8 iagttages.
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Fælles for delområde 1 og 2

7.24 I forbindelse med byggeprojekt for butik skal der indrettes en hen-
sigtsmæssig varelevering, der ikke medfører risiko for konflikt med 
kundestrømme, parkering til butik eller adgang til busterminal.

7.25 Der skal etableres handicapparkering tæt på indgangen til hen-
holdsvis stationsbygning og dagligvarebutik, ideelt i højst 30 me-
ters gangafstand.

 For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparke-
ringspladser. Den første af disse skal have et brugsareal på 4,5 m x 
8 m, af hensyn til minibusser med lift.

Parkering - personbiler, busser og cykler - delområde 3 

7.26 Indenfor delområde 3 skal der som vist på kortbilag 3 etableres par-
keringsanlæg til personbiler, busser og cykler. 

 Anlægget til personbiler kan indrettes med mindst 60 og højest 
80 parkeringspladser til personbiler. En del af pladserne kan være 
offentligt tilgængelige parkeringspladser. En del af pladserne kan 
etableres som forbeholdt pladser f.eks. til den kollektive trafiks 
kunder.

7.27 Hver parkeringsplads til personbiler indenfor delområde 3 skal mi-
nimum være 2,5 m X 5 m.

7.28 På parkeringsanlægget indrettes der 2 parkeringspladser til busser.

7.29 Indenfor delområde 3 skal der med en placering som i princippet 
vist på kortbilag 3 og 4 etableres 1 cykelparkeringsanlæg med plads 
til ialt mindst 130 cykler. Anlæggene skal etableres så tæt på målet 
- tog- og busperroner - som muligt. En overvejende del af  cykel-
parkeringspladserne skal være overdækkede. Et passende antal cy-
kelparkeringspladser skal være aflåste.

Fælles for delområde 1,2 0g 3 

7.30 Adgangsarealer til banegårdsbygning, busperroner, butik samt den 
cykelparkering der knytter sig hertil skal indrettes således at de for 
cyklister og gående gøres så sikre som muligt, og - om muligt - ind-
rettes således at kørende og gående trafik adskilles, fx i form af tyde-
ligt markerede gangarealer langs bygninger og gennem parkerings- 
areal.

7.31 Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal ud-
formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for 
alle, så vidt dette er muligt. Arealerne skal anlægges efter gælden-
de Bygningsreglement p.t. BR 10 og SBI anvisning 230.

Cykelstier, -baner mv.

7.32 Der etableres med en placering som vist på kortbilag 3 og 4 en dob-
beltrettet cykelsti fra vejadgangen til lokalplanområdet fra Krag-

Bemærkning til 7.27, 7.30 og 8.2 
Det er vigtigt at der er fokus på 
alle områder af tilgængelighed, 
når lokalplaner skaber nye mu-
ligheder.

SBI anvisning 230 indeholder en 
god tjekliste for indretning af 
både nybygninger, tilbygninger 
og udearealer.
Listen er suppleret med tegnin-
ger, praktiske råd og markering 
af kvalitetsniveauer for tilgæn-
gelighed.

Bemærkning til bestemmelse 
7.28
Parkeringspladserne forbehol-
des togbusser og busser til sko-
lerejser.
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holmen til krydset Havnepladsen/Kragholmen. Detailudformning af 
cykelstiens udmunding i krydset skal godkendes af Vejdirektoratet.

7.33 Cyklisters adgang til cykelparkeringsanlæggene nævnt under be-
stemmelse 7.20, 7.23 og 7.29 skal sikres både hvad angår cyklisternes 
fremkommelighed og trafiksikkerhed.

8.   Ubebyggede arealer og beplantning

8.1 Der skal etableres et passende areal til udendørs ophold for ansatte 
i områdets virksomheder herunder ansatte i dagligvarebutik, ki-
osk- og billetsalg.

8.2 Adgangsarealerne til den kollektive trafiks ventefaciliteter, kiosk- 
og billetsalg og butikker skal anlægges på en ældre- og handicap-
venlig måde - dvs. efter gældende Bygningsreglement p.t. BR 10 og 
SBI anvisning 230. 

 Ubebyggede arealer - udendørs oplag

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

 Fælles friarealer, indretning og beplantning

8.4  De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god 
helhedsvirkning. 

8.5 Friarealer indenfor delområde 1, 2 og 3 skal indrettes og 
 beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes,  
 at inventar (lamper, overdækkede perroner, informationstavler,  
 bænke, cykelstativer, affaldsstativer,mv.), belægninger og beplant 
 ning indenfor delområde 1 og 2 udformes og placeres ud fra en   
 samlet område disponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal  
 samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hin- 
 anden. 

 Ubebyggede arealer - bevaring af beplantning

8.6 Bevaring af beplantning
  Træer, der har en stammediameter på mere end 20 cm, er beva-

ringsværdige, og må så vidt muligt ikke fældes. Beskæring af grene, 
hvis diameter er større end 10 cm, må ikke finde sted på de beva-
ringsværdige træer. 

 
 Ubebyggede arealer - beplantning ved parkering

8.7  Beplantning af parkeringspladser
  Parkeringsarealerne delområde 1, 2 og 3 skal som i princippet vist på 

kortbilag 4 gives et grønt præg og omgives af levende hegn, supple-
ret med opstammede træer. 

 Velegnede træer er spidsbladet løn, ahorn og ask.

Bemærkning til 8.5 og 8.6
Der findes mange kvalificerede 
måder at indrette friarealer på. 
Derfor stiller lokalplanen ikke 
krav om, at det skal ske på en 
bestemt måde. Som led i byg-
gesagsbehandlingen skal byg-
herren dokumentere, at fri-
arealerne kan indrettes med de 
ønskede funktioner. Dokumen-
tationen skal som hovedregel 
være i form af en målfast plan-
tegning, hvor inventar, belæg-
ninger og beplantning er vist.

Plan for indretning af friarea-
lerne skal indeholde registre-
ring af bevaringsværdige træer.
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8.8   Parkeringsarealerne indenfor delområde 1, 2 og 3 jfr. kortbilag 3 og 
4 skal gives et ensartet præg. Der skal udlægges areal til at plante 
afskærmende beplantning omkring parkeringspladserne, beståen-
de af en 1 m høj løvfældende hæk, og spredt på pladsen samt even-
tuelt i hækken udlægges der areal til at plante opstammede træer. 
Arealet skal være 5 m2 pr. træ pr. ca. 200 m2 parkeringsareal, sva-
rende til ca. 1 træ pr. 10 P-pladser. Velegnede træer er spidsbladet 
løn, ahorn og ask.

 Ubebyggede arealer - terrænregulering

8.9   Der kan ske terrænregulering mellem delområde 1 og 2 i det om-
fang det er nødvendigt. Terrænreguleringer skal udføres på en så-
dan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod 
bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 
30 cm) skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger 
kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune.

 Ubebyggede arealer - belysning

8.10 Stier, gangarealer, cykelparkering og adgangsveje til 
 cykelparkering skal være veloplyste så de er sikre og opleves  
 trygge i aften- og nattetimerne.

9.  Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, internet, antenner og lignende skal frem-
føres under terræn. Gravearbejder, mv. indenfor lokalplanområdet 
kan kræve godkendelse efter §21 c i Lov om jernbane.

9.2 Eksisterende tranformerstation kan ikke nedlægges uden aftale 
med elforsyningen. Efter behov kan etableres mindre transformer-
anlæg inden for lokalplanens område efter nærmere aftale med el-
forsyningen.

9.3 Til belysning af adgangsveje og parkeringsarealer indenfor lokal-
planområdet skal der vælges samme belysningsarmatur. Armaturet 
må etableres med en lyspunkthøjde på højst 7 m og skal være af-
skærmet så den ikke er til gene for omgivelserne. Belysningen skal 
godkendes af Frederikshavn Kommune. 

9.4 Affaldsbeholdere og containere skal samles på særskilt indrettede 
områder, som skal afskærmes ved beplantning eller hegn. Placerin-
gen skal opfylde de til enhver tid gældende regulativer.

9.5 Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Lokalplan-
området ligger i område, der kan forsynes med enten naturgas eller 
fjernvarme.

9.6 Området skal tilsluttes offentlig kloak i henhold til gældende spil-
devandsplan for Frederikshavn Kommune.

9.7 Det ydre udtryk af Frederikshavn Kloakforsynings eksisterende tek-
nikbygningens på matr. nr.532e Frederikshavn Bygrunde kan æn-
dres, eksisterende murede hegn omkring bygningen og støttemur 
mod jernbanesidesporene kan fjernes.

Bemærkning til 9.5:
For bebyggelse der opføres som 
lavenergibebyggelse har byrå-
det efter planlovens §19, stk. 4 
pligt til at dispensere fra kravet 
om fjernvarmetilslutningspligt.

Forsyning Frederikshavn, Var-
meforsyningen vil gerne i dia-
log med bygherre om varme-
forsyning.
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9.8 Eksisterende jernbaneskinner på matr. nr.532a Frederikshavn By-
grunde indenfor lokalplanområdet kan fjernes.

10.  Grundejerforening

10.1  Ingen bestemmelser

11.  Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1   Ny bebyggelse kan ibrugtages under forudsætning af:

 • at der forinden er etableret de påkrævede veje og parkeringsplad-
ser til bebyggelsen jfr. bestemmelse 7.1 - 7.31 

 • at der forinden er etableret den beplantning der er fastlagt i lo-
kalplanens bestemmelse 8.1 - 8.10

 • at bebyggelsen er tilsluttet kloaknettet i henhold til spildevands-
planen jfr. bestemmelse 9.6

 • at bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i henhold til 
varmeplanen, jfr. bestemmelse 9.5

12. Lokalplan og byplanvedtægt

12.1  Ingen bestemmelser

13. Tilladelser fra andre myndigheder

13.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændrin-
ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil 
fra:

 Vejdirektoratet til fremførelse af den i bestemmelse 7.32 nævnte 
dobbeltrettede cykelsti til hovedlandevej 438 - krydset Havneplad-
sen/Kragholmen.

 Vejdirektoratet til etablering eller ændring af vejadgange nævnt i 
bestemmelse 7.4, 7.5, 7.11, og 7.12.

14.  Servitutter

14.1 Deklaration tilglyst den 5. juli 1957 på ejendommen matr. nr. 256 t 
Frederikshavn Bygrunde om at arealet skal henligge ubebygget af-
lyses. 

15.  Lokalplanens retsvirkninger

15.1  Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens § 
18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstem-
melse med planens bestemmelser.
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Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 17. september 2014 i hen-
hold til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch
borgmester   kommunaldirektør 

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

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch
borgmester   kommunaldirektør

Vedtagelsespåtegning
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Kortbilag 4

Lokalplankort 

Illustrationsplan

Illustrationsplanen er ikke bindende, men viser et eksempel 

på byggeri mv. inden for lokalplanens bestemmelser.
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Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 09.69
Af gældende kommuneplan 2009 - 20 for Frederikshavn Kommune fremgår 
bl.a. at det omhandlede område kan anvendes til detailhandel. Det er ikke 
fastlagt hvilken form for detailhandel, men det fremgår, at der i forbindelse 
med en nærmere planlægning, vil blive fastlagt hvilken for for detailhan-
del der bliver tale om. 
Af gældende kommuneplanen fremgår ikke det maksimale areal til butiks-
formål indenfor rammeområdet.
For således at bringe lokalplan FRE.OC.15.03.01 i overensstemmelse med 
kommuneplanen er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg 
nr. 09.69. til kommuneplanen der bl.a. fastlægger hvilken form for detail-
handel der kan indrettes indenfor området. Tillægget fastlægger at, af de 
80.000 m2 der må indrettes til butiksformål i Frederikshavns centrale by-
område, må 4000 m2 heraf indrettes indenfor rammeområdet.
Tillægget sikrer derved den formelle overensstemmelse mellem kommune-
planen og lokalplanen.

PLANID    1134556 

Rammeområdenr.  FRE.O C.15.03 

Områdenavn   Bycentret 

Overordnet anvendelse  Område til centerformål og offentligt 
    formål
 
Generelle 
anvendelsesbestemmelser Bestemmelserne her supplerer de 
    generelle rammebestemmelser for 
    Bycentret. 

Anvendelse   Offentlige formål, herunder knudepunkt  
    for kollektiv trafik, institutioner som post 
    hus og politigård samt parkering. 
    Området er i kommuneplanens hovedtruk 
    tur udlagt til detailhandel. I overensstem 
    melser hermed kan området også anven 
    des til centerformål f.eks. dagligvare- og  
    udvalgsvarebutikker, restauranter, privat  
    service, kontorer og liberale erhverv og er 
    hvervstyper, som ikke generer omgivelser 
    ne.
 
Nuværende zonestatus  Byzone 

Fremtidig zonestatus  Byzone 

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 for den enkelte ejendom.
 
Etageantal og bygningshøjde Maks. 4 etager og maks.12,5m.

Maksimal butiksareal  Det maksimale areal til butiksformål i 
    Frederikshavns centrale byområde er 
    80.000 m2. Heraf må 4000 m2 opføres 
    indenfor rammeområdet.
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Maksimal butiksstørrelse Dagligvarer: 3.500 m2
    Alm. udvalgsvarer: 2.000 m2
 
Bevaringsværdige bygninger En bygning, der er registreret med en 
    bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives,  
    før en anmeldelse om nedrivning har 
    været offentligt bekendtgjort, relevante 
    høringsparter har haft mulighed for at   
    fremkomme med bemærkninger til nedriv 
    ningen og byrådet har meddelt ejeren, om  
    den efter planlovens §14 vil nedlægge for
    bud 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 Større masteanlæg skal søges minimeret  
    og samordnet med andre.
 
Grundstørrelse   Ingen bestemmelser. 

Opholdsarealer/ubebyggede 
arealer    Ingen bestemmelser. 

Parkering   Parkering skal etableres i et omfang, så 
    behovet i tilknytning til områdets 
    funktioner samt en del af behovet i det 
    øvrige bycenter dækkes. 

Andre forhold   Områdets eksisterende karakter skal 
    bevares. Ændringer skal ske efter en 
    samlet plan, hvor beplantning og 
    reduktion af trafikstøj skal prioriteres højt.
    I området kan der findes rester af Citadel- 
    let Fladstrand, som er beskyttet efter Mu- 
    seumsloven.
    Støj:
    Ved nybyggeri og større bygningsændrin 
    ger i området skal bygningerne konstrures  
    og isoleres, så trafikstøjen fra Skippergade  
    og Havnepladsen reduceres. 
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Naturstyrelsen (Nst.) 
 

Gør indsigelse imod de to planforslag og gør 
opmærksom på, at de ikke kan vedtages 
endeligt før der er opnået enighed mellem Nst. 
og Kommunen og Nst. skriftligt har frafaldet 
indsigelsen. 
 
1a 
Efter planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 7 skal der i 
kommuneplanen være rammer for:  
• områder til butiksformål, herunder 

rammer for det maksimale bruttoetageareal 
for nybyggeri og omdannelse af 
eksisterende bebyggelse til butiksformål 

• maksimale bruttoetagearealer for de 
enkelte butikker 

 
Det fremgår ikke af kommuneplantillægget. 
 
 
 
 
 
1b 
Efter planlovens § 15, stk. 8, skal en lokalplan 
der giver mulighed for etablering af butikker, 
indeholde bestemmelse om:  
• det samlede bruttoetageareal der kan 

anvendes til butiksformål 
• det maksimale bruttoetageareal for de 

enkelte butikker  
 
Det fremgår ikke af lokalplanforslaget. 
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets 
bemærkninger til indsigelsen samt Centrets 
indstilling til beslutning. Naturstyrelsen har 
endnu ikke skriftligt frafaldet indsigelsen, men 
har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes 
Centrets indstilling vil Naturstyrelsen skriftligt 
frafalde indsigelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1 
 
Ad1a 
Rammerne for det maksimale bruttoetageareal 
til butiksformål herunder butiksstørrelser i 
Frederikshavns centrale byområde fremgår af 
gældende kommuneplan - afsnit 1.2 
”Retningslinier for detailhandel”. Det fremgår 
her, at det maksimale areal til butiksformål i det 
centrale byområde er 80.000 m2 
Det fremgår også, at de maksimale 
butiksstørrelser for hhv. dagligvarebutikker og 
alm. udvalgsvarebutikker er 3.500 m2 og 2.000 
m2. 
 
Retningslinierne kan refereres i kommune-
plantillægget og tillægget kan tilføjes en øvre 
grænse for det maksimale bruttoetageareal for 
nybyggeri og omdannelse af eksisterende 
bebyggelse til butiksformål samt for det 
maksimale bruttoetageareal for de enkelte 
butikker. 
 
Ad1b 
Det fremgår allerede af lokalplanens 
bestemmelse 5.7, at indenfor delområde 2 jfr. 
kortbilag 2 må butiksarealet maksimalt udgøre 
1000m2.  
Det er korrekt, at der i lokalplanen ikke 
fastsættes bestemmelser for det samlede 
maksimale bruttoetageareal der kan anvendes 
butiksformål. 
 
Foruden den dagligvarebutik lokalplanen bl.a. 
skal skabe mulighed for har DSB udtrykt ønske 
om byggefelt nærmest togperronerne til 
bygning indeholdende f.eks. kiosk- eller 
billetsalg. I eksisterende banegårdsbygning er 
der indrettet billetsalg, kiosk mm.. 
Detailindretningen af trafikterminalens busdel 
samt eksisterende forsyningsledninger 
begrænser størrelsen af byggefeltet til den 
dagligvarebutik lokalplanen skaber mulighed 
for. 
Lokalplanens afsnit 5. ”Bebyggelses placering 
og omfang” kan tilføjes bestemmelse om: 
Det samlede maksimale bruttoetageareal til 
butiksformål indenfor lokalplanområdet:  
4000 m2 
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1c 
I lokalplanforslagets redegørelse henvises til de 
generelle anvendelsesbestemmelser i 
Kommuneplan 2009. Nst. ser ingen generelle 
bestemmelser for det pågældende planområde 
der tilgodeser planlovens § 15, stk. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ad1c 
Se ad 1a. 
 
De generelle anvendelsesbestemmelser der i 
øvrigt henvises til i kommuneplantillægget 
vedrører trafikplanlægning. Trafikplanen er 
refereret i lokalens redegørelse.  I gældende 
kommuneplan er der links til pdf-dokumenter, 
der fastsætter retningslinier for forskellige 
emner af betydning for f.eks. planlægningen af 
Frederikshavn midtby - Trafikpolitikken del 1 
og 2. 
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets 
bemærkninger til Styrelsens indsigelse samt 
Centrets indstilling til beslutning. Styrelsen har 
endnu ikke skriftligt frafaldet indsigelsen, men 
har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes 
Centrets indstilling vil Styrelsen skriftligt 
frafalde indsigelsen. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad1a 
At kommuneplantillægget suppleres med 
retningslinier for: 
 
• Det maksimale areal til butiksformål i 

Frederikshavns centrale byområde er 
80.000 m2. Heraf må 4000 m2 opføres 
indenfor rammeområdet. 
 

• De maksimale butiksstørrelser i 
Frederikshavns centrale byområde: 
Dagligvarer: 3.500 m2 
Alm. udvalgsvarer: 2.000 m2 

 
 
Ad1b 
At lokalplanens afsnit 5. ”Bebyggelses 
placering og omfang” kan som ny 
bestemmelse 5.8 tilføjes: 
 
”Indenfor delområde 1 og 2 jfr. kortbilag 2 
må det samlede bruttoetageareal til 
butiksformål ikke overstige 4000 m2” 
 
Nuværende bestemmelse 5.8 bliver til 5.9 
osv. 
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2. Vejdirektoratet (VD) 
 

Meddeler, at planforslagene ikke giver 
anledning til at VD gør indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 3, men har dog følgende 
kommentarer: 
2a 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) for Skippergade-
Havnepladsen er ikke som oplyst i lokalplanens 
Redegørelsesdel ”over 15.000 køretøjer”.  VD 
oplyser, at syd for krydset Havnepladsen-
Tordenskjoldsgade er ÅDT op til 10.500 og ca. 
8.300 på Havnepladsen/Skippergade mellem 
Tordenskjoldsgade og Nytorv. 
 
2b 
Støtter af hensyn til trafiksikkerheden på 
hovedlandevejen overvejelserne om at flytte 
eksisterende to standsningspladser vest for 
fortovet, nord for adgangen i km 0,0967, til øst 
for fortovet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c 
Ser det ikke umiddelbart som realistisk at 
hovedlandevejen flyttes, som beskrevet i 
lokalplanens redegørelse, fra 
Havnepladsen/Skippergade til Kragholmen. 
 
 
 
 
 
 
2d 
Er indforstået med den planlagte vejbetjening 
af lokalplanområdet, men mener, det bør 
fremgå af bestemmelse 7, at VD efter Vejloven 
skal give tilladelse til nye samt ændring af 
bestående adgangsveje. 
 
 
 
 

Ad. 2 
 
Ad2a 
De trafikmængder der er oplyst i 
redegørelsesdelen er tilsyneladende ikke rigtige 
og bør rettes iom. VD nye oplysninger. 
 
Ad2b 
I forbindelse med detailprojektering af 
trafikterminalen bør det undersøges, om 
eksisterende to standsningspladser nord for 
adgangen i km 0,0967 (vejadgang D på 
kortbilag s. 10 i lokalplanens redegørelse) kan 
flyttes, så de i stedet indrettes på forbeholdte p-
pladser øst for fortovet. På den måde kan 
parkeringsmanøvrer herunder ind- og 
udstigninger fra køretøjer flyttes fra 
hovedvejsarealet til parkeringsarealet. Bruges 
standsningspladserne alene af personbiler bør 
det være en mulighed. Benyttes pladserne af 
lastbiler skal det vurderes nøjere.  
Postdanmark ønsker at skabe mulighed for, at 
kunne køre til postgården – hvortil der er 
adgang fra p-anlægget nord for postgården – 
med modulvogntog. Det er store lastbiler med 
anhænger, der kræver meget manøvreplads. På 
den baggrund er det nødvendigt, at udvide 
eksisterende vejadgang til lokalplanområdet fra 
Skippergade i km 0,1004 mod nord, hvorved 
omhandlede standsningssteders placering 
alligevel skal vurderes. 
 
Ad2c 
Muligheden for at flytte trafik der i dag afvikles 
på Havnepladsen- Skippergade til Kragholmen 
er beskrevet i ”Trafikplanen” – se Ad1c. 
Formålet er en trafikal fredeliggørelse af 
strækningen Havnepladsen- Skippergade for, 
på den måde, at ”frigøre” en 
byudviklingsmulighed. Centret er enig i, at 
forlægning af hovedlandevejsstrækningen 
forudsætter yderligere planlægning. 
 
Ad2d 
VD har været repræsenteret i den 
arbejdsgruppe, der har arbejdet med 
trafikterminalprojektet - herunder vejadgangen 
fra hovedlandevej 438. VD skal meddele 
tilladelse til nye samt ændring af bestående 
adgangsveje til trafikterminalen. Under 
bestemmelse 13 ”Tilladelse fra andre 
myndigheder” kan der til bestemmelse 13.1 
tilføjes: 
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2e 
En uvildig trafiksikkerhedsrevision på trin 1 
skal danne grundlag for dialog mellem 
Kommune og VD om tilslutning af den 
dobbeltrettede cykelsti lang Kragholmen til 
Havnepladsen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vejdirektoratet til etablering eller ændring 
af vejadgange nævnt i bestemmelse 7.4, 7.5, 
7.11, og 7.12. 

 
Ad2e 
Detailprojekteringen omfatter bl.a. den nye 
dobbeltrettet cykelsti langs nordlig side af 
Kragholmen. Der er allerede truffet aftale om, at 
grundlaget for tilslutningen af stien til 
Havnepladsen skal være en trafiksikkerheds-
revision. 
 

 
Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad2a 
At de indledende oplysninger i lokalplanens 
redegørelse – afsnit om Eksisterende forhold 
, Trafik - om trafikmængderne på 
hovedlandevej 438 ajourføres i 
overensstemmelse med ny viden: 
 
”Med en årsdøgntrafik (ÅDT) på op til 
10.500 biler/døgn syd for 
Tordenskjoldsgade og ca. 8.300 mellem 
Tordenskjoldsgade og Nytorv udgør vejen en 
barriere mellem bycentret og eksisterende 
banegård/rutebilstation og dermed også 
mellem bycentret og den kommende 
trafikterminal.”  
 
Ad2b 
At det i forbindelse med detailprojekteringen 
undersøges om standsningsstederne i østlig 
side af Skippergade nord for km 0,0967 kan 
flyttes til forbeholdte p-pladser på p-anlægget 
øst for fortovet. 
 
At bestemmelse 7.26 ændres til (ændringerne 
er understreget): 
 
”Indenfor delområde 3 skal der som vist på 
kortbilag 3 etableres parkeringsanlæg til 
personbiler, busser og cykler. 
  
Anlægget til personbiler skal kan indrettes 
med mindst 60 og højest 80 
parkeringspladser til personbiler. En del af 
pladserne skal kan være offentligt 
tilgængelige parkeringspladser. En del af 
pladserne kan etableres som forbeholdt 
pladser f.eks. til den kollektive trafiks 
kunder.” 
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Ad2d 
At der til lokalplanens bestemmelse 13.1 
(”Tilladelse fra andre myndigheder” )tilføjes: 
• Vejdirektoratet til etablering eller 

ændring af vejadgange nævnt i 
bestemmelse 7.4, 7.5, 7.11, og 7.12. 

 
 

 
3. Banedanmark (Bd) 
 

Har følgende bemærkninger til lokalplanfor-
slaget:  
3a 
Oplyser, at udgangspunktet er, at byggeri, mv. 
skal være i overensstemmelse med Lov om 
jernbane. 
 
3b 
Jernbanespor, hvor Bd er infrastruktur-
forvalter, skal overholde de gældende tekniske 
normer og regler, som fremgår af Bd´s 
hjemmeside: www.bane.dk under fanen 
'erhverv'. 
 
3c 
Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj 
og vibrationer fra jernbanen. 
 
3d 
Evt. gravearbejder, mv. indenfor det kommende 
planområde, kan kræve godkendelse efter §21 c 
i Lov om jernbane. 
 
 
 
3e 
Evt. ledninger skal respekteres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. 3 
 
Ad 3a + 3c + 3d + 3m 
Det tilføjes under Bestemmelse 6 ”Bebyg-
gelsens udformning og ydre fremtræden” 
tilføjes bestemmelse om at 
  
”Byggeri skal være i overensstemmelse med 
Lov om jernbane og være indrettet så det kan 
tåle støj og vibration fra jernbanen” og 
 
”Gravearbejder, mv. indenfor 
lokalplanområdet kan kræve godkendelse efter 
§21 c i Lov om jernbane” og 
 
”Jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres 
anvendelse og hvad deraf følger skal tåles” 
 
 
 
Ad 3b 
Lokalplanen skaber ikke mulighed for at 
etablere nye jernbanespor. Men bestemmelse 
9.8 skaber mulighed for, at eksisterende spor på 
matr. nr. 532 a Frederikshavn Bygrunde kan 
fjernes. 
 
Ad 3e 
Det er i lokalplanens redegørelse – afsnit 
”Sammenhæng med anden planlægning, 
Deklarationer og servitutter” allerede anført, at 
”Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over 
tinglyste servitutter, der har betydning for 
bygge- og anlægsarbejdet”. 
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3f 
Hvis planen medfører øget grad af ulovlig 
sporkrydsning, kan Bd stilles krav til hegning, 
etablering af lovlige overgange eller ændring af 
eksisterende. 
  
3g 
Hvis lokalplanen medfører en ændring af 
forholdene imellem krydsninger af vej og 
jernbanespor, skal Bd, som 
infrastrukturforvalter godkende planer herom. 
 
 
 
 
 
3h 
Der er planer om, at banestrækningen skal 
elektrificeres omkring år 2020. Det vil bl.a. 
medføre, at naboarealer til banen vil blive 
pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. 
 
3i 
Bd ønsker ikke, at der er direkte adgang fra 
butikker, mv. til perroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3j 
Evt. cykelparkering ønskes placeret så cykling 
på perroner minimeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3k 
Bd har aftale med Frederikshavn Havn om 
sporforbindelse til havnearealerne. Hvis 
sporene ikke harmonere med lokalplanen, skal 
de officielt nedlægges via Trafikstyrelsen. 
 
 

Ad 3f 
Det er ikke Centrets vurdering, at lokalplanen 
og de muligheder den skaber vil øge ulovlig 
krydsning af jernbanespor. 
 
 
Ad 3g 
Det er ikke Centrets vurdering, at lokalplanen 
vil ændre forholdene imellem krydsning af vej 
og jernbanespor. Etablering af trafikterminalen 
forudsætter som nævnt i bestemmelse 9.8, at 
eksisterende jernbaneskinner på matr. nr. 532 a 
Frederikshavn Bygrunde, der giver adgang til 
området syd for terminalen fjernes. Herved 
fjernes Kragholmens krydsning af jernbanespor. 
 
Ad 3h 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
Ad 3i 
DSB har ønske om en byggemulighed tæt på 
eksisterende perron. På den baggrund er der 
udlagt et byggefelt indenfor delområde 1 jfr. 
kortbilag 2. Indenfor byggefeltet kan der jfr. 
bestemmelse 3.2 opføres en ny bygning til 
funktioner der knytter sig til en trafikterminal 
f.eks. ventefaciliteter, kiosk- eller billetsalg. Det 
vil være naturligt med direkte adgang fra disse 
funktioner til perroner. 
 
Ad 3j 
Det er ét af lokalplanes formål, at sikre, at 
trafikterminalens forskellige funktioner 
placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til 
hinanden. For at servicere cyklisterne bedst 
muligt er der f.eks. udlagt arealer til 
cykelparkering med en placering mellem 
cyklisternes adgangsveje til terminalen og deres 
mål: tog- eller busperronerne. På den måde kan 
cyklisterne naturligt parkere cyklen ”på vejen til 
målet”. Det minimerer cykling på 
togperronerne. 
 
Ad 3k 
Der foreligger aftale mellem Frederikshavn 
Havn, Banestyrelsen og Frederikshavn 
Kommune om nedlæggelse af 
sporforbindelserne. 
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3l 
Lys og facadebeklædning må ikke udgøre en 
gene for driften af jernbanen. Dvs. lys, mv., som 
kan give signalforvirring samt blændinger, ikke 
kan tillades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3m 
Generelt skal jernbanesporene med tilhørende 
anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger, 
tåles. 
 
3n 
En evt. ændret placering af Frederikshavn 
Station med tilhørende spor, mv., er en 
beslutning, som Bd ikke umiddelbart kan tage 
stilling til. Det er en sag, der skal løftes via det 
politiske system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3o 
Hvad lokalplanen må medføre af udgifter skal 
være Bd uvedkommende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad 3l 
Det fremgår allerede af lokalplanens 
bestemmelse 6.19, at ”Indenfor delområde 2 må 
der ikke opsættes reklamer eller lignende på 
butiksbygningens nordlige facade imod 
busterminalen”. Indtil der opføres en bygning 
indenfor byggefeltet nærmest eksisterende 
togperron (nævnt under Ad3i) sikrer 
bestemmelsen, at der ikke opsættes f.eks. 
lysreklamer der kan genere jernbanedriften 
eller give signalforvirring. 
 
Bestemmelsen kan suppleres med teksten: 
 
”Indenfor lokalplanområdet må der ikke 
opsættes lys- eller facadebeklædning, der kan 
give signalforvirring eller blændinger for 
togpersonalet eller på anden måde udgøre en 
gene for driften af jernbanen.” 
 
Ad 3m 
Naboskabet til jernbanesporene vil fortsat være 
reguleret af miljølovgivningen. 
 
 
Ad 3n 
Lokalplanen ændrer ikke på placeringen af 
Frederikshavn Station, men skaber mulighed 
for indretning af en nutidig trafikterminal der 
kan styrke den kollektive trafik bl.a. ved at lette 
skiftet imellem de forskellige kollektive 
trafikformer og skiftet mellem individuel 
transport og kollektiv transport. Etablering af 
terminalen er støttet økonomisk både af 
Transportministeriet Fremkommelighedspulje 
og Cykelpuljen.  Som nævnt under Ad3b skaber 
lokalplanen mulighed for at eksisterende at 
eksisterende spor på matr. nr. 532 a 
Frederikshavn Bygrunde kan fjernes. 
 
Ad 3o 
Ingen bemærkninger 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad 3a + 3c + 3d + 3m 
At der som ny bestemmelse 6.1 tilføjes: 
”Byggeri skal være i overensstemmelse med 
Lov om jernbane herunder være indrettet så 
det kan tåle støj og vibration fra jernbanen.”  
og 
”Gravearbejder, mv. indenfor 
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lokalplanområdet kan kræve godkendelse 
efter § 21 c i Lov om jernbane.”  
og 
”Jernbanesporene med tilhørende anlæg, 
deres anvendelse og hvad deraf følger skal 
tåles.” 
 
Nuværende bestemmelse 6.1 bliver til 6.2 osv.  
 
At der til bestemmelse 9.1 tilføjes: 
”Gravearbejder, mv. indenfor 
lokalplanområdet kan kræve godkendelse 
efter § 21 c i Lov om jernbane.”  
 
Ad3 l 
At bestemmelse 6.19 suppleres med følgende: 
 
”Der må heller ikke opsættes lys- eller 
facadebeklædning, der kan give 
signalforvirring eller blændinger for 
togpersonalet eller på anden måde udgøre 
en gene for driften af jernbanen.” 
 
 

 

4. DSB 
Gør opmærksom på, at der, foruden 
lokalplandokumentet, skal formuleres en 
Overenskomst mellem DSB og Frederikshavn 
Kommune. Overenskomsten skal omhandle og 
sikre enighed om principielle forhold, inden der 
påbegyndes anlægsarbejder. Overenskomsten 
skal bl.a. omhandle: 
• Fordeling af anlægs-, drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter 
• Fordelingen mellem offentligt tilgængelige 

p-pladser og pladser forbeholdt togrejsende 
• Evt. tidsbegrænsninger 
 
Gør indsigelse imod lokalplanforslagets: 
 
4a 
Bestemmelse 3.4 der fastlægger delområde 2 
anvendelse til butiksformål med tilhørende 
parkering.  
Er enig i at hovedintentionen med lokalplanen 
bl.a. har været at skabe mulighed for opførelse 
af dagligvarebutik på eksisterende 
parkeringsplads. Men idet det ikke aktuelt 
synes realistisk at opføre en butik, skal 
delområdets anvendelse i stedet fastlægges til 
parkering. 
 

Ad. 4 
 
DSB og Frederikshavn Kommune arbejder i 
øjeblikket på Overenskomst, der bl.a. 
omhandler de forhold der nævnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad4a 
Frederikshavn Kommune skaber med 
lokalplanen en mulighed for at DSB kan 
afhænde arealet og der kan opføres en 
dagligvarebutik. Ændres anvendelses-
bestemmelserne som ønsket og der 
efterfølgende efterspørges areal til en 
dagligvarebutik skal der udarbejdes ny 
lokalplan med offentliggørelse af planforslag. 
Centret er telefonisk oplyst, at DSB´s ændrede 
holdning til planlægningen for arealet hænger 
sammen med, at de nye muligheder planen 
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4b 
Bestemmelse 7.26 og mener bestemmelsen bør 
ændres til at fastlægge, at p-pladserne primært 
skal være forbeholdt den kollektive trafiks 
kunder og en del af pladserne kan være 
offentligt tilgængelige. Mener der bør indsættes 
bemærkning til bestemmelse 7.26 hvor af 
følgende fremgår: 
 
”I forbindelse med indgåelse af en aftale 
forankret i overenskomsten vedrørende 
fordeling af parkeringspladser vil DSB med 
passende varsel betinge sig, at DSB har ret til, 
at inddrage de offentlig tilgængelige 
parkeringspladser, såfremt det på et sendere 
tidspunkt konstateres, at der er behov for 
yderligere pladser til den kollektive transport.” 
 
 
 
 
 
 
4c 
Bestemmelse 8.7 og oplyser, at DSB er nødsaget 
til at fokusere på at minimere fremtidige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger, derfor kan 
DSB ikke umiddelbart påtage sig yderligere 
forpligtigelser i forhold til efterfølgende pleje af 
træer og hække mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skaber for området vil øge ejendomsværdien og 
dermed beskatningen. Arealet er i dag undtaget 
vurdering. Det anslås, at lokalplanen vil øge 
ejendomsværdien og at ejendomsskatten vil 
andrage ca. 44.000 kr årligt, der tidligst kan 
blive gældende fra 2017. 
Det er Centrets vurdering, at arealet har en 
meget attraktiv beliggenhed og at muligheden 
for at opføre en dagligvarebutik i umiddelbar 
nærhed af trafikterminalen vil styrke det 
samlede område.  
 
Ad4b 
En del af det areal hvorpå trafikterminalens 
busdel indrettes, er i dag indrettet som 
offentligt tilgængelig parkeringsanlæg for 
personbiler. Det er indrettet på DSB´s ejendom, 
men anlægget anvendes bl.a. i tilknytning til 
Frederikshavn midtby og nogle af p-pladserne 
indgår i parkeringsregnskabet. Lokalplanen 
”flytter” disse p-pladser til parkeringsanlægget 
nord for Postdanmarks postgård. Forbeholdes 
p-pladserne nord for postgården kunderne til 
den kollektive trafik reduceres det antal p-
pladser der servicerer Frederikshavn midtby. 
En del af Frederikshavn Kommunes 
økonomiske bidrag til terminalen er bl.a. 
øremærket til indretning af parkering. 
Det er en mulighed, at ændre formuleringen af 
bestemmelse 7.26 så en del af pladserne ”kan” 
og ikke skal være offentlig tilgængelige. 
DSB´s forslag til bemærkning til bestemmelse 
7.26 bør medgå ved formuleringen af 
Overenskomsten nævnt under. 
 
Ad4c 
Èt af lokalplanens formål er, at sikre 
terminalområdets udtryk mod omverdenen. 
Her springer det nuværende udtryk af området 
nord for postgården særligt i øjnene.  Ét andet 
formål er at sikre at det samlede 
terminalområde omfattes som en helhed. 
Belægninger, udstyr og beplantning er i høj 
grad medvirkende til at skabe sammenhæng. 
Det fastlægges i bestemmelsen, at de tre 
delområder skal: gives et grønt præg, omgives 
af levende hegn suppleret med opstammede 
træer. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af 
terminalområdet og fordeling af udgifterne til 
dette skal være omfattet af den Overenskomst 
der er omtalt tidligere.  
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4d 
Kortbilag 4 – er af den opfattelse, at 
detaildisponering af delområde 1 og specielt 
delområde 2 bør fastlægges endeligt i 
forbindelse med den kommende 
detailprojektering.  
I forbindelse med disponering af delområde 2 
(her må der menes delområde 3)skal det 
afklares om Post Danmark har behov for at 
komme til deres ejendom med ekstra lange 
lastvognstog (modulvogntog). 

 
Ad4d 
Når lokalplanen er vedtaget igangsættes der, på 
baggrund af lokalplanens bestemmelser, 
detailprojektering, hvor den mere præcise 
indretning af de enkelte delområder fastlægges. 
Som nævnt under Ad2b er der allerede kontakt 
mellem Postdanmark, Frederikshavn 
Kommune og DSB med henblik på at skabe 
mulighed for at modulvogntog kan køre til 
postgården.  
På baggrund af DSB´s indsigelse imod 
bestemmelse 3.4 vurderer Centret, at 
detailprojekteringen ikke skal omfatte 
lokalplanens delområde 2 (området til 
dagligvarebutikken)   
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad4b 
At bestemmelse 7.26 ændres til: 
 
”Indenfor delområde 3 skal der som vist på 
kortbilag 3 etableres parkeringsanlæg til 
personbiler, busser og cykler.  
Anlægget til personbiler skal kan indrettes 
med mindst 60 og højest 80 
parkeringspladser til personbiler. En del af 
pladserne skal kan være offentligt 
tilgængelige parkeringspladser. En del af 
pladserne kan etableres som forbeholdt 
pladser f.eks. til den kollektive trafiks 
kunder.” 
 
Ad4b og Ad4c 
At spørgsmålet om offentlige og forbeholdte 
p-pladser på p-anlægget nord for postgården 
samt fordeling af udgifterne til drift og 
vedligeholdelse af terminalområdet omfattes 
af den Overenskomst der er omtalt under 
Ad4 

 

11 
 



Forslag til: lokalplan FRE. OC.15.03.01 0g kommuneplantillæg 09.69 

 

5. Ejeren af ejendommen beliggende 
Kragholmen 25 

 
5a 
Udtrykker på vegne af lejerne – 
virksomhederne: Kragholmen 25 ApS og 
Kragholmen 25 bekymring over planforslagene. 
  
Den ene af lejerne Muhlhan, der maler skibe for 
Orskov A/S kører dagligt 10 – 14 langsomt 
kørende (5 km/t) lifte ind og ud fra 
ejendommen beliggende Kragholmen 25. 
Forudser at med den øgede trafik til området, 
vil liftene blive en belastning for den planlagte 
forandring af området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b 
Bemærker at de stadig har brug for alle deres 
udkørsler der dagligt bruges af kontraktligt 
forpligtede lejere. 
 
5c 
Stiller sig positiv overfor den påtænkte plan, 
men mener bl.a. at værft, lager, skibsmaler, 
lager til motorer og renovationsbiler ikke tager 
sig pænt ud op til et supermarked. 
 
 
 
 
 

Ad. 5 
 
 
Ad5a 
Det vil overvejende være lokal- og regional-
busser der kører til trafikterminalen fra 
Kragholmen. Med de nuværende køreplaner 
kører der dagligt ca. 200 busser til området  på 
hverdage.  Det er i tidsrummet kl. 7.35 - 8.15 
der ankommer flest busser til terminalen. På 
lørdage og søndage ankommer der ca. 30 
busser dagligt. Herudover vil der være ind- og 
udkørsel fra parkeringsareal for personbiler, 
der knytter sig til dagligvarebutikken, via 
adgangsvejen til Krakholmen.  Lifte der køre ud 
fra erhvervsvirksomheden beliggende 
Kragholmen 25, skal hole tilbage for de busser 
der kommer fra Kragholmen og køre til 
busterminalen.  
Busser der forlader terminalen kører via det 
lysregulerede kryds Havnepladsen-
Skippergade. 
Det er ikke Centrets vurdering, at 10 – 14 
daglige lifttransporter vil give anledning til 
trafikale problemer. Det er heller ikke NT´s 
vurdering. 
 
Ad5b 
Lokalplanen ændrer ikke på eksisterende lovligt 
etablerede overkørsler til ejendommen 
beliggende Kragholmen 25. 
 
Ad5c 
Dagligvarebutikkens kunder og brugerne af 
trafikterminalen må tåle udsigten til 
erhvervsområdet øst for lokalplanområdet. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At bemærkningen ikke giver anledning til 
ændringer ifm. den endelige vedtagelse, men 
at ”naboskabet” herunder de trafikale forhold 
løbende vurderes. 
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Lokalplaner behandlet politisk efter beslutning om delegation. 

 

Lokalplannavn    Kommuneplantillæg  Foroffentlighed    Kompetence     

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



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



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

 

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

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

ØU     12 planer 

BR        6 planer     
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Frederikshavn Kommune 

 

Att.: Centerchef John Kristensen 

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

Cc: tilsynet@statsforvaltningen.dk  

 

 

 

  
 

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

spensation fra restlånepuljen for 2015 til klimatilpasningsinvesteringer 

 

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

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

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

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

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

skyl. 

 

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

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

fektiviseringspotentiale kan formålskonverteres til det ordinære anlægsområde, såle-

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

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

ningsinvesteringer. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed udtale følgende: 

 

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

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

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

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

ger med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til finansiering af 

akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af forventede anlægs-

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

sige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede økonomi. 

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

Sagsnr. 

2014 - 20360 

 

Doknr. 

210095 

 

Dato 

26-02-2015 
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mailto:lech@frederikshavn.dk
mailto:tilsynet@statsforvaltningen.dk
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Endelig kan Økonomi- og Indenrigsministeriet henvise kommunen til at søge om låne-
dispensation for 2016 til klimatilpasningsinvesteringer fra evt. relevante lånepuljer 
afsat i ØA16. 

 

Statsforvaltningen er underrettet om ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren H. Thomsen 
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5

Der i mod spiller kommunen en central rolle i beslutninger om, 

hvorvidt der skal bygges nye boliger, og hvor de i givet fald kan 

ligge. Kommunen kan desuden påvirke udformningen og kva-

liteten af eksisterende boligområder ved at træffe beslutninger 

om, hvor der skal ske nye tiltag i de offentlige arealer omkring 

boligerne, samt ved at sætte rammer for ombygningsmuligheder 

for eksisterende boliger. Der ud over har kommunen mulighed 

for at understøtte initiativer, der på andre måder kan fremme 

kvaliteterne i et boligområde.

I den forbindelse er det også vigtigt, at Frederikshavn Kommune 

fortsat har fokus på at undgå ghettodannelser. Der er i dag ikke 

de store ghettoproblemer i kommunen, men for at modvirke 

evt. ghettodannelser og store ensartede boligområder, sigtes 

der mod en balance i det fremtidige boligbyggeri med en va-

riation af boligtyper, størrelser og ejerformer, og dermed gode 

muligheder for en blandet beboersammensætning.

Udbuddet og kvaliteten af boliger i Frederikshavn kommune har 

betydning for den fremtidige udvikling af kommunen.  Et at-

traktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bo-

sætte sig, og boligmarkedet har betydning for omverdenens syn 

på og opfattelse af kommunen. Der skal derfor være en vedhol-

dende opmærksomhed på området. Særligt skal der fokuseres 

på, hvordan de eksisterende boliger kan matche de ønsker og 

behov, som forventes at blive efterspurgt i fremtiden, og beho-

vet for nye typer af boliger skal vurderes.    

En stor del af forandringerne og tilpasningen på boligmarkedet 

styres af tendenser i befolkningens valg af bolig og boligområde 

samt markedskræfter og lovgivning vedrørende lånemuligheder 

m.v. Vilkår, som kommunen ikke kan påvirke, og som i øvrigt vil 

være under stadig forandring.   



FORANDRINGER DER SKABER NYE BEHOV

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt net-

op nu.

En væsentlig årsag er, at virksomhederne i kommunen er præ-

get af vækst, og mange virksomheder forudser, at der er store 

potentialer for udvikling, som kan udnyttes i de kommende år. 

Det er i særlig grad virksomhederne inden for de 4 vækstspor 

– Energi, Det maritime, Fødevarer og Oplevelser – der forudser 

sådanne vækstmuligheder.

En forudsætning for at udnytte vækstpotentialerne er, at virk-

somhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan 

imødekommes. En del af arbejdskraften findes allerede blandt 

de borgere, der bor i kommunen i dag. Imidlertid vil en stor del 

af denne arbejdskraft nå pensionsalderen i løbet af få år, og 

virksomhederne forventer derfor, at der vil blive behov for at til-

trække ny arbejdskraft fra andre dele af landet og fra udlandet.

Tilsvarende udvikling ses i andre dele af Nordjylland, og de be-

hov for yderligere arbejdskraft skal Frederikshavn Kommune un-

derstøtte og udnytte, bl.a. ved at gøre det attraktivt og fordel-

agtigt at blive boende eller bosætte sig i kommunen. For ud over 

at dække behovet for arbejdskraft i kommunen er der brug for 

”arbejdskraften” i form af borgere, som kan bidrage med men-

neskelige og økonomiske ressourcer til at opretholde og skabe 

robuste og attraktive lokalsamfund.

RAMMER FOR ØGET BOSÆTNINGEN

På trods af udsigten til mange attraktive jobs i virksomhederne 

er der udfordringer i at få den nye arbejdskraft til at bosætte 

sig i kommunen i så stort et omfang som ønskeligt. Det skyldes 

især stærke, aktuelle tendenser i bosætningsmønstre som f.eks. 

strømninger mod de største byer i landet. Samtidig gør en ac-

ceptabel øget pendlingsradius hos mange yngre det attraktivt at 

bosætte sig i f.eks. Aalborg.  
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Der er for tiden en tendens til, at beslutninger om valg af bosted 

træffes før en beslutning om et eventuelt nyt arbejde. I mange 

tilfælde vælges bosted på baggrund af en tilknytning til stedet, 

men udbuddet af arbejdspladser og boliger spiller også en væ-

sentlig rolle for valget. 

Det må derfor forventes, at en del af de borgere, som er poten-

tielle tilflyttere til Frederikshavn Kommune, har en tilknytning 

til kommunen eller egnen i forvejen, f.eks. i form af relationer 

til familie og venner.  

En del af den kommende arbejdskraft og fremtidige tilflyttere 

er formentlig allerede i gang med en uddannelse på en af ud-

dannelsesinstitutionerne i kommunen, som f.eks. Martec. In-

terviews af de studerende peger på, at det er opfattelsen blandt 

de unge, at der er gode og interessante arbejdspladser i kom-

munen. Erhvervsliv og arbejdsmarked opleves som sundt og 

med potentialer for vækst, hvilket øger interessen for at blive 

i kommunen. Der ud over er det opfattelsen hos mange af de 

studerende, at udbuddet af fritidsmuligheder og bylivet gene-

relt svarer til deres forventninger og opfattes som tilstrækkeligt. 

På baggrund af de generelle tendenser og lokale muligheder 

skal Frederikshavn Kommune kontinuerligt have fokus på at 

understøtte og udnytte mulighederne for at imødekomme virk-

somhedernes behov for arbejdskraft og at gøre det attraktivt og 

fordelagtigt at bosætte sig i kommunen. 

 

Derfor skal udviklingen af boligmarkedet i særlig grad tage ud-

gangspunkt i: 

• en tilpasning i forhold til den demografiske udvikling  

• et udbud af boliger, der gør det attraktivt og fordelagtigt for 

den fremtidige arbejdskraft at bosætte sig i kommunen 

• et øget fokus på boliger i de centrale dele af byerne

• at undgå ghettodannelse 

• en udvikling af det almene boligudbud baseret på et part-

nerskab imellem boligforeninger og kommune
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Eksisterende boliger og boligområder
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FORNYELSE AF EKSISTERENDE BOLIGER OG BOLIGOMRÅDER   

De eksisterende boligområder udgør den fremtidige ”grund-

stamme” i boligudbuddet i Frederikshavn Kommune. Derfor er 

det vigtigt at have fokus på, at områderne og den eksisterende 

boligmasse modsvarer de fremtidige behov, så kommunen også 

i fremtiden kan tilbyde et bredt udbud af tidssvarende boliger 

af høj kvalitet. 

Den foretrukne boligform for dem, der bor i kommunen i dag, 

og for potentielle tilflyttere, er i altovervejende grad en ejerbolig 

med have. Unge familier, der bosætter sig i kommunen, lægger 

vægt på at bo et sted, hvor familielivet kan udfoldes, og hvor 

stedet danner rammen om det trygge, nære hverdagsliv med 

eget hus og egen have og masser af plads og luft. De ønsker 

stemmer godt overens med mulighederne i de mange parcel-

husområder, der er i kommunen. 

På trods af den overensstemmelse er mange boligområder præ-

get af en række udfordringer, fordi der samlet set er for mange 

boliger i forhold til den eksisterende - og formentlig også frem-

tidige - efterspørgsel. Den uoverensstemmelse viser sig i form 

af en stigning i antallet af boliger, der er til salg, mens antallet 

af solgte boliger er faldet, længere liggetid for boliger til salg og 

faldende salgspriser.

Den manglende efterspørgsel efter boligerne skyldes et sam-

menfald af omstændigheder. Dels er der i kommunen en stærk 

stigende andel af ældre borgere mens de yngre årgange er væ-

sentligt mindre, og dels er der en tendens til, at især de unge 

flytter mod de største byer i landet. Udviklingstræk, der trækker 

i samme retning, og som bidrager til en uønsket stagnation på 

boligmarkedet. 

Boligområders funktionelle og æstetiske kva-
liteter skal styrkes ved at skabe rammer for 
fornyelse og ombygning af boligerne og ved 
at foretage en prioriteret indsats for at om-
danne og forny de boligområder, der vurderes 
at have de største fremtidige potentialer. 
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I boligområder med en høj andel af 65+ skal 
omdannelse af boligområder medvirke til at 
fastholde robuste og selvhjulpne borgere og 
gøre det attraktivt at blive boende i området 
langt op i alderen.

I samarbejde med relevante aktører som in-
vestorer, grundejere og lokale håndværksvirk-
somheder skal der udvikles nye koncepter for 
fornyelse og værdiforøgelse af ældre, utids-
svarende boliger og boligområder. 



Men den faldende efterspørgsel skyldes også, at nogle bolig-

kvarterer bærer præg af at være monotone og nedslidte, eller at 

det ikke er alle boliger, der har den rette beliggenhed, størrelse 

og kvalitet i forhold til, hvad især de yngre generationer efter-

spørger. Muligheden for at ud- eller ombygge boligen kan i nog-

le tilfælde være vanskelig på grund af grundstørrelsen, eller det 

kan være for kostbart i forhold til at bygge nyt. I en situation, 

hvor der er faldende efterspørgsel og et stort udbud af boliger til 

salg, kan det være svært at fastholde en kvalitet og attraktivitet 

i alle boligområder, som gør det muligt at sælge en bolig. 

Det er desuden erfaringen blandt lokale ejendomsmæglere, at 

det tidligere var nemmere at sælge en billig og nedslidt bolig 

til unge familier, der ønskede selv at istandsætte boligen. I dag 

prioriterer flere børnefamilier med et travlt familieliv og mange 

fritidsaktiviteter at investere i et nyere hus eller at bygge et nyt.

Det er imidlertid vigtigt, at de eksisterende boligområder fortsat 

vil udgøre en væsentlig del af det fremtidige boligudbud, og det 

skal derfor være muligt for ejerne at nytolke, forny og ombygge 

boligerne efter nutidige standarder og behov. I den forbindelse 

skal der også være opmærksomhed på at imødekomme ønsker 

og behov til boligerne fra den udenlandske arbejdskraft, som 

forventes at komme til kommunen. 

Desuden skal der fra kommunens side være fokus på understøtte 

mulighederne for at forbedre områderne ud fra en vurdering af, 

hvilke områder, der i fremtiden forventes at rumme de største 

potentialer bl.a. ud fra områdernes beliggenhed og grundlæg-

gende kvaliteter. En sådan prioritering vil være nødvendig, men 

vil også medvirke til at sikre en interesse hos ejerne for at fore-

tage investeringer og forbedringer i områderne, ligesom kom-

mende ejeres muligheder for at få finansieret et boligkøb kan 

blive styrket. 

BOLIGOMRÅDER TIL SENIORER

Alderssammensætningen i kommunen betyder, at der er en 

særlig udfordring i de boligområder, hvor en udpræget stor an-

del af borgerne har en alder, hvor de traditionelt set står overfor 

overvejelser om at udskifte den eksisterende bolig. De boliger 

kan være svære at sælge blandt andet på grund af den demo-

grafiske situation og den faldende efterspørgsel.   
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Da der samtidig er et ønske hos mange om at blive boende i de 

vante omgivelser, er der et stigende behov for at indrette boliger 

og boligområder på en måde, der gør det muligt for borgerne 

at opretholde et godt og aktivt liv, være selvhjulpne og blive 

længst muligt i den eksisterende bolig. Ikke mindst set i lyset af, 

at det er vanskeligt at få opfyldt et ønske, som mange har, om at 

flytte til en ny og helt centralt beliggende bolig, idet omfanget 

af sådanne boliger er begrænset.   

Ud over et behov for en individuel ombygning af boligerne kan 

de omkringliggende områdernes udformning og anvendelse ny-

tænkes. Der kan være ønsker om at forenkle og nyindrette haver 

og fælles friarealer, så de i højere grad imødekommer behovene 

hos ældre. Eller der kan være ønsker om at kunne indrette nye, 

moderne fælles funktioner f.eks. til motionsformål. På samme 

måde som der igennem flere år har været tradition for i de min-

dre byer, kan der blandt boligejere ske fælles opkøb og indret-

ning af tiloversblevne boliger eller bygninger med henblik på 

indretning til nye formål. 

NYE KONCEPTER OG SAMARBEJDER 
I INDSATSEN FOR FORNYELSE

Mulighederne for at foretage nye investeringer i den eksiste-

rende boligmasse ligger hos boligejerne selv. Men et presset bo-

ligmarked skaber hos mange boligejere usikkerhed om, hvorvidt 

det er økonomisk rentabelt at foretage yderligere investeringer 

og renovere boligerne, så de matcher egne fremtidige behov el-

ler er mulige at sælge. 

Samtidig er det en stor og vanskelig økonomisk opgave for kom-

munen at foretage yderligere investeringer i de offentlige om-

råder omkring boligerne og dermed bidrage til at løfte fornyel-

ses- og renoveringsindsatsen i det omfang, der kan være behov 

for det. 

Der ud over kan banker og realkreditinstitutioners tilbagehol-

denhed med at yde lån til bl.a. nye boligejere bremse mulig-

hederne for at opnå den ønskede rotation på boligmarkedet. 

Der er derfor opstået et behov for at nytænke mulighederne for 

at finansiere og foretage investeringer i boligområderne. Der er 

behov for at etablere og indgå i nye og utraditionelle samarbej-

der på tværs af investorer, grundejere og lokale håndværksvirk-

somheder om mulighederne for at løfte boligområder og skabe 

fornyelse og værdiforøgelse af områderne. Kommunen kan i den 

sammenhæng have en initierende rolle.

Samtidig er det vigtigt, at kommunen signalerer, hvor der for-

ventes at ske en udbygning eller omdannelse - ikke mindst af 

hensyn til potentielle investorer. Hermed kan kommunen un-

derstøtte nye muligheder for samarbejde og finansiering af ind-

satser, der kan forny og kvalitetssikre boligerne og de omkring-

liggende områders udformning og anvendelse. 
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Nye boligområder
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Virksomhederne i Frederikshavn Kommune efterspørger hoved-

sagelig og i stigende grad faglært arbejdskraft men også medar-

bejdere med en længerevarende uddannelse. 

Udbuddet af nye boliger skal modsvare mangfoldigheden i den 

fremtidige arbejdskraft og imødekomme individuelle ønsker, 

behov og muligheder, så det bliver oplagt at købe en attraktiv 

bolig i kommunen frem for at pendle til arbejdspladsen. 

Der skal derfor udbydes attraktivt beliggende grunde, der mat-

cher unge familier i mellemindtægtsgruppen som f.eks. faglærte 

og sygeplejersker. Samtidig skal der være et udbud af eksklusivt 

beliggende grunde, der kan have en særlig attraktivitet. 

Der skal lægges vægt på, at boligerne opføres som klimavenlige 

boliger med lavt energiforbrug. Potentialerne i et område skal 

udnyttes, så boliger, der ligger i eller tæt på naturkvaliteter kan 

få glæde af omgivelserne. Der skal gives plads til, at der kan 

ske arkitektoniske fornyelser, der også kan bidrage til en særlig 

identitet og ekstraordinær kvalitet i boligområdet. 

Nye boligområder skal så vidt muligt udformes, så de kan rumme 

nye og moderne måder at dyrke fællesskaber på. Det kan være 

fællesskaber, der sigter mod at integrere forskellige generatio-

ner, forskellige nationaliteter, dyrke fælles interesser eller som 

blot gør det oplagt at bidrage til at håndtere praktiske opgaver 

i hverdagen. Ved realisering af nye boligprojekter skal der sigtes 

mod at skabe boligområder med blandede bolig- og ejerformer. 

Der er aktuelt en udpræget tendens til, at såvel yngre som ældre 

efterspørger muligheden for at bosætte sig centralt i byerne og 

dermed tæt på byens kvaliteter, muligheder og liv. Det er altid 

vanskeligt at vurdere, om tendensen vil fastholdes i fremtiden. 

Men effekten af at flere ønsker at bo i bymidten falder fint i tråd 

med behovet for at styrke et levende byliv både inden for og 

uden for butikkernes åbningstid. I disse år falder antallet af de 

kundeorienterede funktioner, som traditionelt har været knyt-

tet til bymidten, som f.eks. butikker. Det betyder, at behovet 

for andre typer af aktivitet forøges for at opretholde en mang-

foldighed i bylivet. Eksisterede boliger i bymidten skal derfor 

fastholdes i videst muligt omfang, og nye boliger skal opføres 

via fortætning eller omdannelse. 

Udbuddet af nye boliger skal matche behovet 
hos den fremtidige arbejdskraft og medvirke 
til, at arbejdskraften finder det fordelagtigt og 
attraktivt at bosætte sig i kommunen. 

Udbuddet af boliger i de centrale dele af 
byerne skal øges. Det skal være muligt både 
for børnefamilier og ældre at bo tæt på byens 
kvaliteter, muligheder og liv.
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Nye boligområder skal så vidt muligt udfor-
mes, så de på nye og tidssvarende måder 
styrker fællesskab og nærhed mellem menne-
sker og opfordrer til bevægelse.

Kommunen vil have en aktiv og opsøgende 
rolle i forhold til at tiltrække investeringer til 
fremtidige boligbyggerier.



Almene boliger
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Frederikshavn kommune skal kunne tilbyde 
moderne, bynære og tidssvarende lejeboli-
ger. Det er de boliger, som efterspørges, og 
som kan være med til at tiltrække og fast-
holde kompetent arbejdskraft. Med et blik på 
behovet for fremtidig arbejdskraft og på den 
demografiske udvikling, som bl.a. viser, at 
der bliver flere ældre, er der behov for en til-
pasning af den almene boligmasse.

Frederikshavn kommune skal kunne tilbyde 
billige lejeboliger, der sikrer, at alle uanset 
indkomst, har mulighed for at leje en bolig. 

Som udgangspunkt er antallet af almene boliger i Frederikshavn 

kommune tilstrækkeligt. Udfordringen består hovedsagelig i at 

fastholde indsatsen med at tilpasse kapaciteten til det forven-

tede fremtidige behov for lejeboliger.

Der er især for mange små og utidssvarende boliger, som er 

svære at leje ud. En særlig problematik er ældreboliger, der står 

tomme, og hvor kommunen har anvisningsretten og dermed en 

udgift til husleje i de tilfælde, hvor boligen står tom. 

Lignende udlejningsproblemer gør sig gældende for mange af 

kollegie- og ungdomsboligerne, der bærer præg af, at kapacite-

ten af forskellige årsager overstiger den aktuelle og forventede 

efterspørgsel. 
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Der skal indgås et partnerskab imellem kom-
munen og de lokale boligforeninger for at 
iværksætte en mere kraftfuld indsats for at 
tilpasse og gøre det almene boligmarked at-
traktivt og fleksibelt i forhold til den eksiste-
rende og fremtidige efterspørgsel efter tids-
svarende lejeboliger.

Med et partnerskab skal der være fokus på, 
hvor og hvordan det giver størst effekt at re-
novere og nedlægge og/eller sammenlægge 
boliger, og hvor der er behov for at opføre nyt.

Der er en klar tendens til, at dem, der ønsker at leje en bolig, 

ønsker en ny eller nyrenoveret bolig, som har en størrelse og 

kvalitet, der modsvarer de behov, som både yngre familier eller 

ældre har i dag. Nyopførte almene lejeboliger er ofte forholdsvis 

dyre at leje, og de henvender sig derfor hovedsagelig til mere 

velstillede borgere. Det medvirker til at skabe en skævvridning 

i beboersammensætningen både i de nye og ældre almene bo-

ligområder.

Ligesom på det private boligmarked er det særligt svært at få 

lejet de almene boliger ud i de mindre bysamfund. 



De almene boliger skal traditionelt set bidrage til at sikre et va-

rieret udbud af boliger af god kvalitet til en husleje, der er til 

at betale for befolkningsgrupper med forskellig økonomisk for-

måen. Betydningen af denne rolle har varieret over tid og i pe-

rioder med højkonjunktur og lav arbejdsløshed har denne rolle 

været mindre fremtrædende. 

Der har igennem en årrække været en stigende interesse blandt 

seniorer for at leje en almen bolig af høj kvalitet og med en god 

beliggenhed. Det har skabt et nyt marked for boligforeningerne 

blandt borgere, der er i stand til at betale en dyrere husleje. 

Samtidig har det betydet, at det er blevet økonomisk muligt og 

oplagt for boligforeningerne at opføre boliger på attraktivt be-

liggende områder, der tidligere traditionelt set var forbeholdt 

private investorer. 

Boligforeningerne har derfor i stigende grad opnået en rolle 

med at indgå på lige fod med private investorer i forbindelse 

med realisering af nye byudviklingsområder. 

Et partnerskab imellem kommunen og boligforeningerne skal 

øge samarbejdet om udviklingen på boligmarkedet, herunder 

mulighederne for at tilpasse det almene boligmarked til den 

fremtidige efterspørgsel. Dialogen skal understøtte boligfor-

eningernes rolle i boligudbygningen og bidrage til at relevante 

kommunale politikker og tiltag kan realiseres.

I den forbindelse skal boligforeningernes fremtidige rolle defi-

neres. 
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De mindre bysamfund
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Mange af de udfordringer, som er knyttet til de eksisterende bo-

ligområder i de større byer, findes også i boligområderne i de 

mindre byer. Det drejer sig om behovet for fornyelse af områder-

ne, og de særlige behov, som en høj andel af seniorer kan med-

føre.  De valgte prioriteringer og indsatser for at imødekomme 

udfordringerne vil derfor også være aktuelle for de mindre byer. 

Der ud over er der helt særlige udfordringer i kommunens min-

dre byer. Der er generelt flere, der flytter fra de mindre lokal-

samfund, end der flytter til. De yngre familier vælger af for-

skellige årsager at bo i de større byer, primært for at være tæt 

på servicetilbud som skoler og daginstitutioner men også for 

at få glæde af gode indkøbsmuligheder og et større udvalg af 

arbejdspladser. Behovet for at tilpasse boligmassen til det frem-

tidige behov er derfor ofte mere udbredt.

I de tilfælde hvor familier vælger at flytte til et mindre bysam-

fund kan det være vanskeligt at finde en egnet bolig. Flere af 

boligerne er i en stand, som ikke opfattes som attraktiv for unge 

familier, da boligerne måske er for små eller i for dårlig energi-

mæssig stand. Den største udfordring er formentlig, at det ikke 

er muligt at låne penge til en bolig fra banker eller realkredit-

institutter. 

Det giver sig udslag i, at der bliver flere og flere boliger, som 

er vanskelige at sælge. Samtidig ejes en forholdsvis stor andel 

af boligerne af personer på 60+. Det betyder, at der også i de 

mindre bysamfund er en meget lille rotation på boligmarkedet. 

Den situation har i flere tilfælde betydet, at antallet af tomme 

og dårligt vedligeholdte boliger stiger langt mere, end hvad 

midlerne fra den statslige nedrivningspulje kan række til. Des-

uden bliver nogle boliger opkøbt af private udlejere, som ikke 

har nogen tilknytning til stedet, og som derfor heller ikke har 

samme interesse i at vedligeholde boligen.

Som i de større byer er der behov for at prioritere indsatserne og 

for at tænke i nye og tættere samarbejdsformer imellem lokal-

samfund, kommune og de professionelle aktører på boligmar-

kedet. Der kan f.eks. være behov for, at de enkelte lokalsam-

fund indgår i drøftelser med ejendomsmæglere om, hvordan 

boligmarkedet i byen kan udvikles, og hvordan lokale værdier 

til nye boligkøbere kan formidles og skabe interesse for byerne 

og boligerne.

Boligbehovet i de mindre byer skal hoved-
sagelig imødekommes i de eksisterende bo-
ligområder. I samarbejde med grundejere og 
borgere skal byernes attraktivitet styrkes ved 
at skabe rammer for fornyelse og ombygning 
af boligerne og ved at understøtte priorite-
rede indsatser, der kan skabe ny værdi for 
byerne. 

19



Ejerforhold Boligtype Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Privatperson inkl. I/S Parcel/Stuehuse 1.166.952 38 161.910 51 11.826 65 18.773 52 20.929 60 36.923 31

Ræk. kæde- dbb.huse 160.368 5 11.695 4 462 3 1.302 4 1.282 4 4.258 4

Etageboliger 295.493 10 25.075 8 828 5 2.174 6 2.338 7 14.168 12

Kollegier 597 0 49 0 0 0 24 0 2 0 0 0

Almene boligselskaber Parcel/Stuehuse 9.883 0 1.085 0 36 0 224 1 78 0 488 0

Ræk. kæde- dbb.huse 146.318 5 16.316 5 958 5 3.007 8 1.703 5 6.613 6

Etageboliger 392.178 13 31.957 10 1.122 6 4.205 12 2.724 8 19.318 16

Kollegier 9.966 0 230 0 0 0 119 0 0 0 14 0

A/S, ApS, øvrige sel-

skaber

Parcel/Stuehuse 19.266 1 2.702 1 193 1 333 1 306 1 502 0

Ræk. kæde- dbb.huse 21.838 1 2.232 1 129 1 254 1 226 1 712 1

Etageboliger 160.551 5 18.002 6 560 3 1.214 3 1.268 4 11.388 10

Kollegier 3.947 0 339 0 0 0 12 0 6 0 270 0

Private andelsbolig-

forening

Parcel/Stuehuse 8.919 0 1.328 0 48 0 421 1 219 1 301 0

Ræk. kæde- dbb.huse 47.862 2 6.590 2 470 3 523 1 628 2 2.628 2

Etageboliger 151.425 5 2.418 1 24 0 26 0 146 0 1.821 2

Kollegier 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offentlig myndighed Parcel/Stuehuse 3.099 0 336 0 12 0 26 0 33 0 58 0

Ræk. kæde- dbb.huse 20.028 1 2.846 1 193 1 60 0 311 1 268 0

Etageboliger 33.366 1 2.896 1 166 1 164 0 512 1 871 1

Kollegier 1.623 0 228 0 0 0 0 0 0 0 186 0

Andet el uoplyst Parcel/Stuehuse 4.647 0 589 0 44 0 55 0 54 0 106 0

Ræk. kæde- dbb.huse 8.009 0 780 0 172 1 49 0 35 0 128 0

Etageboliger 44.798 1 2.308 1 178 1 49 0 302 1 1.169 1

Kollegier 21.713 1 1.863 1 0 0 307 1 53 0 1.418 1

Ejerlejligheder 307.255 10 23.848 8 767 4 2.492 7 1.524 4 15.549 13

I alt 3.040.397 100 317.622 100 18.188 100 35.813 100 34.679 100 119.157 100

Generelt for alle tabeller: I de tilfælde hvor andelen udgør under 0,5% fremgår det som 0%, hvorfor den samlede sum også i disse tilfælde vil være under 100%.

Tabel 1: Antal boliger efter ejerforhold pr. 1.1.2014

Det ses af tabellen, at ejerboliger inkl. ejerlejligheder udgør knap 

60% af samtlige boliger i Frederikshavn kommune, og er dermed 

den helt dominerende ejerform. Det er procentvis lidt færre end i 

Brønderslev og Hjørring kommuner, men ligger meget tæt på den 

procentvise fordeling i Region Nordjylland.

Set i forhold til både landsgennemsnittet, Nordjylland og omegns-

kommunerne har Frederikshavn procentvis en større andel af alme-

ne boliger. Frederikshavn har næsten dobbelt så mange almene bo-

liger end Hjørring kommune og 2/3 mere end Brønderslev kommune. 

Kilde: Danmarks Statistik

Bilag – statistik



Anvendelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Parcel/Stuehuse Beboede 1.155.592 42 156.899 53 11.565 66 18.004 54 20.119 61 37.280 36

Ubeboede 57.174 2 11.051 4 594 3 1.828 5 1.500 5 1.098 1

Række-, kæde og dobbelthuse Beboede 384.072 14 37.362 13 2.151 12 4.564 14 3.836 12 14.147 14

Ubeboede 20.351 1 3.097 1 233 1 631 2 349 1 460 0

Etageboliger Beboede 1.002.953 37 73.528 25 2.422 14 6.502 20 6.018 18 45.382 44

Ubeboede 74.858 3 9.128 3 456 3 1.330 4 1.272 4 3.353 3

Kollegier Beboede 31.642 1 1.795 1 0 0 267 1 15 0 1.352 1

Ubeboede 6.500 0 914 0 0 0 195 1 46 0 536 1

I alt 2.733.142 100 293.774 100 17.421 100 33.321 100 33.155 100 103.608 100

Af tabellen fremgår det, at ca. halvdelen af Frederikshavn Kom-

munens godt 33.000 boliger er parcelhuse/stuehuse, mens etage-

boliger udgør 1/5. Set i forhold til Brønderslev og Hjørring Kommune 

har Frederikshavn Kommune procentvis færre parcelhus og flere 

etageboliger.

Frederikshavn Kommune ligger tæt op ad den nordjyske boligforde-

ling på de forskellige boligtyper. 

Tabel 2: Antal boliger efter anvendelse og område pr. 1.1.2014

Kilde: Danmarks Statistik

Sammenlignet med en storby som Aalborg er den procentvise for-

deling mellem parcelhuse og etageboliger i Aalborg Kommune lige 

omvendt Frederikshavn Kommune. 

Med hensyn til række-, kæde- og dobbelthuse er det procentvis 

meget lig både landsgennemsnittet, Region Nordjylland og om-

egnskommunerne.

Tabel 3: Beboede boliger efter husstandsstørrelse pr. 1.1.2014

Kilde: Danmarks Statistik

Husstandsstørrelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

1 person 1.001.528 38 105.859 39 5.726 35 11.723 39 11.378 37 42.320 42

2 personer 871.450 33 95.718 35 5.718 35 10.884 37 10.802 35 33.842 34

3 personer 305.859 12 30.019 11 1.854 11 3.103 10 3.366 11 10.705 11

4 personer 293.892 11 28.985 11 1.930 12 2.781 9 3.268 11 9.877 10

5 personer 103.654 4 10.857 4 780 5 966 3 1.328 4 3.209 3

6 personer 24.331 1 2.361 1 146 1 184 1 299 1 671 1

7 personer + 11.335 1 869 0 50 0 61 0 86 0 311 0

I alt 2.612.049 100 274.668 100 16.204 100 29.702 100 30.527 100 100.935 100

 Af tabellen ses det, at husstandsstørrelserne ligger meget tæt på den 

procentvise fordeling på landsplan men også i forhold til omegns-

kommunerne.

76 % af alle husstande i Frederikshavn kommune består af 1 eller 2 

personer.



Tabel 4: Beboede/ubeboede boliger efter boligstørrelse pr. 1.1.2014

Størrelse Beboede/Ubeboede Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

- 50 m2 Beboede 148.584 5 10.864 4 334 2 805 2 989 3 6.521 6

Ubeboede 31.841 1 3.949 1 244 1 583 2 518 2 1.417 1

50-74 m2 Beboede 524.961 19 44.221 15 1.836 10 4.482 13 3.814 11 23.175 22

Ubeboede 37.226 1 5.476 2 263 2 931 3 686 2 1.444 1

75-99 m2 Beboede 600.699 22 56.086 19 2.927 17 6.712 20 5.891 17 24.012 23

Ubeboede 34.259 1 5.241 2 269 2 803 2 708 2 1.218 1

100-124 m2 Beboede 437.057 16 45.858 15 2.821 16 5.457 16 5.428 16 16.118 15

Ubeboede 23.593 1 4.027 1 197 1 706 2 551 2 714 1

125-149 m2 Beboede 356.531 13 41.977 14 2.754 16 5.073 15 5.027 15 11.902 11

Ubeboede 14.744 1 2.496 1 123 1 485 1 350 1 278 0

150-174 m2 Beboede 250.100 9 32.636 11 2.298 13 3.560 11 3.847 11 8.724 8

Ubeboede 8.632 0 1.572 1 79 0 321 1 190 1 199 0

175 m2 + Beboede 287.975 10 41.301 14 3.222 18 3.594 11 5.439 16 9.009 9

Ubeboede 13.141 0 2.135 1 126 1 300 1 324 1 281 0

I alt 2.769.343 100 297.839 100 17.493 100 33.812 100 33.762 100% 105.012 100

Af tabellen fremgår det, at Frederikshavn kommune har lidt flere 

små boliger under 100 m2 end omegnskommuner Brønderslev og 

Hjørring, men set i forhold til landsgennemsnittet og Aalborg Kom-

mune har Frederikshavn Kommune færre små boliger.

Den procentvise fordeling af boligstørrelsen mellem 100-175 m2 i 

Frederikshavn Kommune ligger meget tæt fordelingen i omegnskom-

munerne. 

I forhold til Frederikshavn Kommune har både Brønderslev og Hjør-

ring kommuner procentvis flere store boliger (> 175 m2).

Kilde: Danmarks Statistik



Tabel 5: Boliger – fuldført byggeri i perioden 1.1.2012 til 1.7-2014

Tid Boligtype Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

2012 Stuehuse (landbrug) 296 1 73 2 9 3 8 2 12 3 15 1

Parcelhuse 3.835 13 491 14 34 13 42 12 80 18 116 7

Række-, kæde- og 

dobbelthuse

2.513 9 226 6 2 1 58 17 24 5 83 5

Etageboliger 6.570 22 675 19 75 28 23 7 46 11 458 27

2013 Stuehuse (landbrug) 262 1 61 2 4 2 9 3 15 3 13 1

Parcelhuse 3.461 12 532 15 47 18 43 12 69 16 195 12

Række-, kæde- og 

dobbelthuse

2.260 8 130 4 1 0 1 0 4 1 90 5

Etageboliger 5.570 19 658 19 60 23 76 22 58 13 354 21

2014 Stuehuse (landbrug) 97 0 25 1 1 0 1 0 6 1 7 0

Parcelhuse 1.482 5 284 8 13 5 28 8 20 5 146 9

Række-, kæde- og 

dobbelthuse

827 3 36 1 1 0 27 8 3 1 4 0

Etageboliger 2.124 7 357 10 17 6 33 9 101 23 190 11

I alt 29.297 100 3.548 100 264 100 349 100 438 100 1.671 100

I alt er der i årene 2012-2014 færdiggjort 349 boliger i Frederikshavn 

Kommune.

Heraf er:

18 stuehuse (5%)

113 parcelhuse (32%)

86 række-, kæde- og dobbelthuse (25%)

132 etageboliger (38%)

Kilde: Danmarks Statistik



Tabel 6: Befolkningens højest fuldførte uddannelse pr. 1.1 2013

Uddannelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Grundskole 1.140.481 29 129.813 32 7.898 33 14.721 35 15.495 34 39.189 26

Almengymnasiale uddannelse 257.911 6 20.299 5 768 3 1.133 3 1.671 4 12.222 8

Erhvervsgymnasiale uddannelse 93.223 2 10.270 3 346 1 782 2 908 2 5.480 4

Erhvervsuddannelse 1.255.430 32 144.231 35 9.569 40 17.022 40 17.196 38 43.885 30

Korte videregående uddannelse 173.551 4 15.994 4 928 4 1.649 4 1.592 3 6.448 4

Mellemlange videregående uddannelse 508.110 13 49.183 12 3.047 13 4.610 11 5.945 13 19.285 13

Bachelor 81.937 2 5.488 1 157 1 198 0 250 1 3.956 3

Lange videregående uddannelse 280.980 7 19.041 5 805 3 1.004 2 1.325 3 11.316 8

Forskeruddannelse 18.399 0 935 0 37 0 22 0 45 0 657 0

Uoplyst 167.244 4 14.537 4 625 3 1.372 3 1.334 3 6.168 4

Uddannelser i alt  3.977.266 100 409.791 100 24.180 100 42.513 100 45.761 100 148.606 100

Det ses, at Frederikshavn Kommune sammen med Brønderslev og 

Hjørring Kommune ligger procentvis lidt lavere, når der er tale om 

borgere, som har taget en ungdomsuddannelse end gennemsnittet 

for Nordjylland og på landsplan.

Derimod er det omvendt, når det gælder en erhvervsuddannelse, her 

ligger både Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune pro-

centvis et godt stykke over gennemsnittet for Nordjylland og resten 

af landet.

Frederikshavn Kommune ligger procentvis lavest, når det gælder an-

delen af borgere, som har taget en lang videregående uddannelse.

Kilde: Danmarks Statistik



Uddannelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Grundskole 1.140.481 29 129.813 32 7.898 33 14.721 35 15.495 34 39.189 26

Almengymnasiale uddannelse 257.911 6 20.299 5 768 3 1.133 3 1.671 4 12.222 8

Erhvervsgymnasiale uddannelse 93.223 2 10.270 3 346 1 782 2 908 2 5.480 4

Erhvervsuddannelse 1.255.430 32 144.231 35 9.569 40 17.022 40 17.196 38 43.885 30

Korte videregående uddannelse 173.551 4 15.994 4 928 4 1.649 4 1.592 3 6.448 4

Mellemlange videregående uddannelse 508.110 13 49.183 12 3.047 13 4.610 11 5.945 13 19.285 13

Bachelor 81.937 2 5.488 1 157 1 198 0 250 1 3.956 3

Lange videregående uddannelse 280.980 7 19.041 5 805 3 1.004 2 1.325 3 11.316 8

Forskeruddannelse 18.399 0 935 0 37 0 22 0 45 0 657 0

Uoplyst 167.244 4 14.537 4 625 3 1.372 3 1.334 3 6.168 4

Uddannelser i alt  3.977.266 100 409.791 100 24.180 100 42.513 100 45.761 100 148.606 100

Tabel 7: Befolkningens beskæftigelse i forhold til branche pr. 1.1.2013

Branche Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Landbrug, skovbrug og fiskeri 55.168 2 10.163 4 887 6 812 3 1.400 5 1.166 1

Råstofindvinding 5.269 0 697 0 15 0 51 0 61 0 185 0

Industri, - metal-, maskin- og fødevare-

indstri

264.204 12 33.888 15 1.987 14 4.194 18 3.346 13 8.319 11

Energiforsyning 11.133 0 1.031 0 55 0 68 0 110 0 435 1

Vandforsyning og renovation 10.565 0 1.403 1 116 1 98 0 198 1 404 1

Bygge og anlæg 135.306 6 15.272 7 1.065 7 1.633 7 2.063 8 4.165 5

Handel 307.218 14 29.056 13 1.821 13 2.842 12 3.248 12 10.124 13

Transport 113.946 5 9.802 4 610 4 1.109 5 1.253 5 3.206 4

Hoteller og restauranter 56.924 3 5.439 2 240 2 798 3 638 2 2.102 3

Tele og IT kommunikation 86.187 4 6.033 3 281 2 235 1 384 1 3.675 5

Finansiering og forsikring 74.050 3 5.558 2 331 2 517 2 586 2 2.059 3

Ejendomshandel og udlejning 35.835 2 3.428 1 225 2 449 2 394 2 1.283 2

Rådgivning, forskning, reklame og service 128.843 6 8.523 4 523 4 887 4 815 3 3.459 4

Rejsebureauer, rengøring og anden service 113.907 5 9.853 4 604 4 1.212 5 1.180 4 3.711 5

Offentlig administration, forsvar og politi 126.955 6 13.362 6 764 5 1.797 8 1.494 6 5.551 7

Undervisning 195.794 9 20.567 9 1.145 8 1.517 6 2.185 8 8.634 11

Sundhedsvæsen 160.609 7 16.208 7 1.026 7 1.286 5 2.078 8 7.042 9

Sociale institutioner 288.696 13 32.339 14 2.246 16 3.541 15 3.779 14 10.130 13

Kultur og fritid 33.488 1 2.812 1 128 1 327 1 381 1 1.057 1

Andre serviceydelser mv. 56.871 3 5.072 2 295 2 544 2 639 2 1.670 2

I alt 2.260.968 100 230.506 100 14.364 100 23.917 100 26.232 100 78.377 100

Kilde: Danmarks Statistik

Det ses, at en høj andel af befolkningen i Frederikshavn kommune er 

beskæftiget indenfor industri-, metal-, maskin- og fødevareindustri 

set i forhold til landsgennemsnittet og det øvrige Nordjylland.

Ellers følger befolkningens beskæftigelse procentvis i forhold til 

branche nogenlunde landsgennemsnittet og det øvrige Nordjylland.



Tabel 8: Befolkningsprognose efter område 1.1-2010-2020

Område 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Frederikshavn 24.263 24.272 24.211 24.249 24.079 24.065 23.988 23.912 23.831 23.730 23.637

Sæby 8.936 8.911 8.858 8.789 8.820 8.788 8.757 8.706 8.657 8.584 8.510

Skagen 8.633 8.512 8.345 8.219 8.196 8.128 8.054 7.990 7.910 7.850 7.779

Dybvad 674 662 661 629 614 617 619 620 620 620 620

Elling 1.198 1.192 1.198 1.191 1.174 1.168 1.166 1.163 1.153 1.144 1.130

Gærum 658 655 652 645 671 671 671 676 677 680 683

Halbjerg 354 347 344 336 342 336 332 327 323 318 314

Hørby 467 460 438 418 429 423 418 412 407 402 397

Jerup 635 627 619 596 576 579 579 578 577 573 574

Kvissel 432 434 423 422 406 402 397 393 389 387 383

Lyngså 228 226 218 211 209 210 212 213 215 216 217

Præstbro 270 254 258 247 244 242 240 237 235 232 231

Ravnshøj 666 647 642 639 625 620 612 606 599 591 584

Skærum 155 158 151 148 153 152 151 150 149 148 147

Strandby 2.386 2.347 2.361 2.380 2.326 2.313 2.298 2.285 2.274 2.264 2.255

Syvsten 295 288 266 272 277 277 275 274 272 270 268

Thorshøj 289 283 301 273 300 296 292 289 285 282 279

Voerså 549 563 572 561 541 540 540 538 537 536 536

Øster Vrå 1.384 1.379 1.355 1.343 1.334 1.327 1.318 1.310 1.303 1.298 1.292

Aalbæk 1.566 1.541 1.533 1.519 1.492 1.506 1.523 1.524 1.525 1.527 1.530

Landområde 7.891 7.727 7.673 7.597 7.561 7.553 7.543 7.537 7.507 7.467 7.436

Ukendte adresser 77 89 78 95 90 93 95 95 95 94 94

Hovedtal 62.006 61.574 61.157 60.779 60.459 60.306 60.079 59.835 59.538 59.214 58.984

Kilde: Befolkningsprognose for Frederikshavn Kommune 2014 udarbejdet af COWI 

Befolkningsprognosen for Frederikshavn Kommune er opdelt i byer 

og landområde. I stort set alle byer og landområder forventes der en 

tilbagegang i befolkningstallet.



Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-2 år 1.748 1.708 1.639 1.534 1.440 1.430 1.429 1.434 1.425 1.416 1.409

3-5 år 1.848 1.860 1.845 1.799 1.758 1.682 1.594 1.524 1.509 1.502 1.501

6-9 år 2.665 2.561 2.539 2.514 2.485 2.485 2.455 2.405 2.326 2.236 2.143

10-12 år 2.221 2.113 2.059 1.995 1.951 1.895 1.895 1.884 1.882 1.857 1.830

13-15 år 2.462 2.442 2.352 2.210 2.119 2.076 2.026 1.984 1.929 1.925 1.911

16 år 813 824 830 824 793 732 706 705 688 657 662

17-24 år 5.112 5.103 5.045 5.011 5.034 5.040 4.941 4.838 4.735 4.618 4.494

25-39 år 9.032 8.860 8.641 8.520 8.421 8.336 8.256 8.211 8.183 8.111 8.086

40-59 år 18.545 18.278 18.143 18.045 17.808 17.650 17.471 17.254 17.003 16.806 16.523

60-74 år 12.173 12.372 12.495 12.664 12.846 13.060 13.266 13.360 13.389 13.320 13.211

75+ år 5.387 5.453 5.569 5.663 5.804 5.921 6.040 6.235 6.468 6.766 7.124

Hovedtotal 62.006 61.574 61.157 60.779 60.459 60.306 60.079 59.835 59.538 59.214 58.894

Tabel 9: Befolkningsprognose opdelt i aldersgrupper 1.1-2010-2020

Kilde: Befolkningsprognose for Frederikshavn Kommune 2014 udarbejdet af COWI 

Som i mange af landets øvrige kommuner viser befolkningsprogno-

sen af der bliver flere og flere borgere over 60 år, mens der bliver 

markant færre i den erhvervsaktive alder. 

Der bliver også færre i aldersgruppen 0-16 år men dog ikke i samme 

omfang som borgere i den erhvervsaktive alder.

Procentvis er fordelingen således ifølge 

befolkningsprognosen 2014:

 

Alder 2010 2020

0-16 år: 17% 16%

17-59 år: 51% 49%

60+ år: 32% 35%
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Præstbro Kraftvarmeværk

Fjembhedevej  25, Præstbro

9330 Dronnninglund.

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

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

På bestyrelsens vegne

Formand

Mogens Sørensen.

Hovedgaden 34, Præstbro

9330 Dronninglund
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Bilag: 16.1. Beregnet P/Lvirkning på udvalg

Udvalg: Økonomiudvalget
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Virkning af nye PL‐skøn fra KL på budget 2015

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

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

Drift ‐ skattefinansieret ‐ budget 2015

Anlæg ‐ skattefinansieret ‐ budget 2015
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1. Indledning 

Kommunens finansielle strategi, som Økonomiudvalget havde til behandling og godkendte i april 2013, 
omhandler den finansielle styring af den likvide formue samt den langfristede gæld. 

Den finansielle strategi indeholder rammer for plejen af den likvide formue og den langfristede gæld. 

For den langfristede gælds vedkommende er der bl.a. fastsat regler for valutasammensætningen samt for 
hvordan lånene skal fordeles på fast og variabel rente. 

For den likvide formues vedkommende er der indeholdt bestemmelser om indgåelse af portefølje-
managementaftaler (PM-aftaler)/Rådgivningsaftaler samt hvordan der må investeres i obligationer.  

I den finansielle strategi er der indeholdt et risikobarometer, som angiver fire valgmuligheder, nemlig ingen 
risiko, lav risiko, middel risiko og høj risiko. Kommunen har valgt, at den finansielle strategi placeres i 
kategorien ”lav risiko”. 

Den finansielle strategi indeholder ligeledes et afsnit om afrapportering, som indebærer, at økonomiudvalget 
to gange årligt skal orienteres om bl.a. afkastet af formueplejen, samt have en redegørelse for udviklingen i 
kommunens låneportefølje. 

Frederikshavn Kommune har i 2014 modtaget 4 afkastrapporter fra Nordea, der opgør kommunens 
formueplejedepot. Herudover har kommunen modtaget 4 kvartalsrapporter fra Nordea vedr. kommunens 
langfristede lånegæld. Med disse som udgangspunkt, er nærværende resultatopgørelse udarbejdet til 
forelæggelse for Økonomiudvalget.  

2. Gennemsnitlig kassebeholdning 

 Jan. feb. mar. apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. 

2013 79,1 75,9 69,5 62,0 63,4 63,9 61,9 60,6 58,0 53,2 39,8 29,5 

2014 23,9 24,1 31,9 40,6 41,2 43,9 47,3 49,9 53,2 54,1 54,5 56,4 

Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning har været faldende gennem 2013 og udgjorde  
29,5 mio. kr. ultimo 2013. I budget 2014 var oprindeligt indregnet en kasseopsparing på 48,7 mio. kr. Ved 
budgetopfølgningen blev dette beløb justeret, så den forventede opsparing blev på 40,8 mio. kr. 

Frederikshavn Kommune har i den første del af 2014 fortsat praksis fra 2013, og hjemtaget de forventede 
låneberettigede anlægsudgifter via en byggekredit i Kommunekredit. Primo 2014 er således hjemtaget 100 
mio. kr. Endvidere er hjemtaget det bevilgede lån til styrkelse af likviditeten på 50 mio. kr. I forbindelse med 
opfølgningen pr. 30.4.2014 er forventningen til låneoptagelsen reduceret med 42,1 mio. kr. hvilket medfører 
at trækket på byggekreditten reduceres tilsvarende. Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 forlader man 
princippet omkring hjemtagelse af anlægsudgifter over byggekreditten, og i forbindelse med optagelse af 
forventet lånebehov som fast lån indfries resten af byggekreditten. 

Ved udgangen af 2014 havde Frederikshavn Kommune en gennemsnitlig kassebeholdning på 56,4 mio. kr. 
Det er forventningen, at den gennemsnitlige likviditet når over 80 mio. kr. ved vedtagelsen af budget 2016 -  
2019. 

 

3. Placering af likviditet 

Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i 
Danmark valgt, at undgå at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over 750.000 kr. (100.000 
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Euro). På den baggrund har Frederikshavn Kommune valgt at indgå bankaftale med Nordea, hvor 
Frederikshavn Kommune i stedet får en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, og hvor 
denne kredit i nogen grad modsvares af en obligationsbeholdning.  
 
Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest 
muligt.  
 
Siden begyndelsen af 2014 har Frederikshavn Kommune haft en obligationsbeholdning på ca. 175 mio. kr., 
hvor ca. 75 mio. kr. er vores normale overskudslikviditet, og ca. 100 mio. kr. er det køb der er foretaget, for at 
indeståendet i Nordea ikke overstiger 750.000 kr.  
 
Den aftale der er indgået med Nordea er så gunstig, at den udgift der er til kreditløsningen er af en sådan 
størrelse at den indtil nu er blevet opvejet af renteindtægten af de købte obligationer.  

4. Afkast af depot 

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Nordea valgt at placere 175 mio. kr. i obligationer. Af 
beløbet udgør 75 mio. kr. som overskudslikviditet, og 100 mio. kr. kommer fra den kredit som er stillet til 
rådighed for Frederikshavn Kommune, og som gør at der ikke forventes et indestående i Nordea ud over ca. 
750.000 kr.  

Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, men handel gennemføres 
kun iflg. aftale med Frederikshavn Kommune. Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse 
med den godkendte finansielle strategi. 

For at vurdere det afkast som skabes på grund af Nordea´s rådgivning, sammenlignes dette med et 
benchmark for tilsvarende investeringer. Resultatet sammenholdes med et vægtet gennemsnit for danske 
obligationer med en varighed på 5 år og for danske obligationer med en varighed på 1 år. Vægtningen sker i 
forhold til obligationsbeholdningernes del af den samlede obligationsbeholdning. 

Nordea har fremsendt 4 kvartalsopgørelser for 2014. Nedenfor er gengivet oplysningerne fra 30.6 2014 samt 
den samlede rapport fra 31.12 2014. 
 

(+ er en indtægt) Afkast pr. 30.06.2014 Afkast pr. 31.12.2014 

1. Realiseret gevinst / 
tab 

  573.649  374.164 

2. Urealiseret gevinst 
/ tab 

  1.066.849  91.444 

3. Rente  1.568.940  2.677.613 
4. Omkostninger  -22.698  -22.698 
5. Depotværdi inkl. 
vedhængende 
renter 

 180.594.095  171.571.350 

6. Vedhængende 
renter 

593.909  421.127  

Depotværdi ekskl. 
vedhængende 
renter *) (5 minus 6) 

 180.000.186  171.150.223 

Total afkast efter 
gebyr (sum af 1 – 4) 

 3.186.740  3.120.524 

Periodens resultat  1,72 %  1,74 % 

 *)Kursværdien vil ikke umiddelbart kunne sammenlignes med skemaet i afsnit 5, da Nordea og Frederikshavn Kommune ikke opgør 
kursværdien af udtrukne obligationer ens. I ovenstående opgørelsen er udtrukne obligationer optaget til kurs 100 hos Nordea, og i 
Frederikshavn Kommunes regnskab – opgjort på side 5 afsnit 5 - sker denne regulering først i 1. halvår 2015.  

 At der er fald depotværdien skyldes, at ikke alle udtrækninger er geninvesteret på opgørelsestidspunktet, men står likvid på en bankkonto. 

2014 har givet et afkast på 1,74 %, og det vejede benchmark har opnået et afkast på 0,65 %. 

Afkastet er således 1,09 % bedre end benchmark. 

Afkastet er under de forventninger Nordea havde i forbindelse med rapporteringen for 1. halvår 2014, hvor 
man forventede et afkast på mellem 2,25% og 2,75%. Men rentemarkedet har i 2. halvår reageret 
anderledes, end man kunne forvente sig, og vi har en situation, at långivere betaler rente for at låne penge 
ud. 
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Afkastet af investeringen på 100 mio. kr. som er foretaget for at reducere modpartsrisikoen hos Nordea, og 
som er finansieret via træk på kreditten i Nordea, har isoleret set givet et afkast på 0,3 % i 2014. Dette afkast 
svarer meget godt til den gennemsnitsforrentning vi har haft af kredittrækket, så udgiften til modpartsrisikoen 
i 2014 har været minimal.  

Nedenfor vises udviklingen i afkast i 2013 og 2014. 
 

 2013 2014 
 Depot Benchmark * Depot Benchmark * 

1. halvår -0,41 -0,16 1,72 1,51 
2. halvår 0,77 0,72 -0,04 -0,04 

Hele året 0,37 0,29 1,74 0,65 

* Det Benchmark som afkastet sammenlignes med, er et vejet gennemsnit af 2 Benchmark – hvor der er en varighed på 1 henholdsvis 5 år. Når fordelingen i beholdningens 

varighed ændres, vil det sammenlignende Benchmark også ændres. 2. halvårs fordeling af varighed, vil også være den vægtning der ligger til grund for årets samlede afkast. 

5. Udviklingen i kommunens obligationsdepot 

Beholdningen i kommunens formuedepot, havde ved årets begyndelse en kursværdi på 226,6 mio. kr. Med 
udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes finansielle strategi (ønsket om at minimere modpartsrisikoen hos 
pengeinstitutterne), er der gennem køb/salg/udtrækning sket en reduktion af denne beholdning, så den pr. 
31.12.2014 har en kursværdi på 171,3 mio. kr. ekskl. tilgodehavende renter.  
 
Udviklingen i formuedepotet fremgår af nedenstående skema: 
 

 Nominel 
beholdning pr. 

31.12.2013 

Kursværdi  
pr. 31.12.2013 

Nominel 
beholdning pr. 

30.06.2014 

Kursværdi  
pr. 30.06.2014 

Nominel 
beholdning pr. 

31.12.2014 

Kursværdi  
pr. 31.12.2014 

4% Nordea 2044 33.406.589 34.258.457 31.364.766 33.392.187 24.819.572 25.737.896 

4% Realkredit 
Danmark 2041 

16.893.994 17.333.238 776.130 783.806 0 0 

4% Nykredit 2035 16.813.569 17.521.925 0 0 0 0 

4% Nykredit 2041 5.159.049 5.337.191 274.945 277.664 0 0 

0,91 Realkredit 
Danmark 2021 

3.000.000 3.048.000 43.989.876 45.253.845 43.910.850 45.214.563 

0,45 Nordea 2015 49.140.891 49.307.970 0 0 0 0 

0,52% Realkredit 
Danmark 2015 

49.576.693 49.800.284 0 0 0 0 

0,76% Nykredit 2018 34.955.321 35.418.479 73.926.093 75.090.342 73.863.167 74.722.935 

0,76% Nykredit 2018 14.437.221 14.603.249 25.424.573 25.796.250 25.400.977 25.662.353 

 223.383.328 226.628.794 175.756.283 180.594.095 167.994.566 171.337.747 

 
Gennem 1. halvår 2014 har vi oplevet kursstigninger på vores beholdning, og i 2. halvår 2014, har vi i højere 
grad konstateret kurstab. Ved udgangen af 2014 er resultatet en urealiseret kursgevinst på 91.444,13 kr. 
Beløbet dækker over den kursgevinst, som ville blive realiseret, såfremt man besluttede at afhænde hele 
beholdningen af obligationer den 31.12.2014. Beløbet er det eneste af afkastsbeløbene (kursregulering, 
rente og omkostninger) som ikke er konteret direkte på Frederikshavn Kommunes driftsregnskab, men kun 
vist som regulering på obligationsværdien via status. 
 

6. Nordea´s bemærkninger til 2014 samt forventninger 

2014 blev et år med masser af udfordringer på rentemarkedet, og et svært sted at agere. 
 
Første halvår bød på pæne afkast på obligationer grundet et jævnt rentefald. 
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Efter første halvår der var afkastet på 1,72 %, og forventningen var at kunne realisere et afkast på 2,25 % - 
2,65 %. For at opnå denne forventede forrentning, skulle der gennemføres investeringer, hvor selv en 
mindre renteændring ville medføre, at rammerne inden for den finansielle strategi omkring løbetid ville blive 
udfordret. Det kunne betyde et nødvendigt salg af obligationer i et ikke gunstigt marked, med et kurstab til 
følge. 
 
I stedet var anbefalingen, at nedsætte forventningerne til afkastet, og dermed have en langt mindre 
risikoudsat obligationsbeholdning. 
 
Afkastet blev 1,74 % for 2014, benchmark blev 0,65 %, så efter omkostninger leverede vi et afkast på 1,09 
% over benchmark, og den samlede varighed af obligationsbeholdningen er ved udgangen af 2014 0,64. 
 
Rentemæssigt har vi fået en turbulent start 2015, som har budt på et forsvar af kronen som aldrig tidligere er 
set. Det har betydet, at renten er faldet helt ekstraordinært. 
 
Nordea er meget i tvivl om hvor vi ender på rente kurven, og hvordan denne situation skal udnyttes i forhold 
til Frederikshavn Kommunes finansiel politik.  
 
Det ligger dog fast, at Nordea anbefaler at sælge de sidste 4 % obligationer i beholdningen på baggrund af 
den forhøjede udtrækningsrisiko der er opstået når låntagerne konverterer til lavere forrentede lån. I stedet 
købes variabelt forrentede obligationer. 
 
Herudover anbefales det, at man vurderer behovet for afdækning af en modpartsrisiko, og at det således 
kunne gøre det muligt at reducere beholdningen af obligationer – obligationer hvor det afkast der kan opnås 
bliver mindre og mindre. 
 
Alt i alt, så bliver 2015 et år hvor man skal passe på, at man ikke får negative afkast på 
obligationsbeholdningen, da vi har en ekstraordinær situation på rentemarkedet. Der er ingen der har 
erfaring omkring investeringer i sådan et marked, og der er p.t. ingen signaler om, hvornår denne specielle 
situation kan forventes at ophøre. 
Afkastforventninger til 2015 er således fra 0-1 % efter omkostninger. 
 

7. Låneoptagelse og udviklingen i låneporteføljen 

Overblik over låneporteføljen: 

• Samlet nominel gæld på 1.220.872.208 kr. 
• Gennemsnitlig rente på 1,61 % 
• Varighed 5,69 år 
• Den samlede gæld er i danske kroner 

Udvikling af kommunens låneportefølje efter låneomlægning. 

Efter behandling i Økonomiudvalget den 23. april 2014 blev der gennemført en låneomlægning af 2 lån med 
en samlet restgæld på 473,7 mio. kr. Samtidig blev 2 renteswaps, som var knyttet til de gamle lån, omlagt. 

Det nye låns hovedstol er på 514,6 mio. kr. Deri er indeholdt den negative værdi af de 2 gamle swaps på 
40,7 mio. kr. Der er indgået en ny renteafdækning på 70 % af det nye låns hovedstol gældende frem til 
lånets udløb i 2029. Renten er på 1,77 %, hvor renten på de 2 gamle swaps var på hhv. 4,4225% og 
4,2950%. 

Omlægningen blev gennemført for at lette kommunens likviditet, hvilket blev opnået med 35,6 mio. kr. i 
2014, 18,8 mio. kr. i 2015, 17,3 mio. kr. i 2016, 15,9 mio. kr. i 2017 og 14,3 mio. kr. i 2018.  

Likviditetslettelsen er opnået ved at omlægge lånene fra serie lån til annuitetslån med en indekseret 
afdragsprofil. Derved er afdragsbyrden blevet lettet tidligt i afdragsperioden, men stiger så med 
indekseringsfaktoren på 2 % gennem lånets løbetid. Både det nye lån og renteafdækningen er gennemført i 
Kommunekredit.  
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Udviklingen af kommunens låneportefølje. 

Kommunen forøgede i 2014 sin samlede lånegæld med 58,5 mio. kr., således at den ved udgangen af 2014 
udgjorde 1.220,9 mio. kr. (ekskl. gæld vedr. finansielt leasede aktiver). I løbet af 2014 er byggekreditten 
indfriet, og nedlagt. 

I foråret 2014 blev 2 lån med tilhørende swaps konverteret til et lån og en swap. Det gav netto en forøget 
låneoptagelse på 40,8 mio. kr. Forøgelsen af låneoptagelsen skyldes, at der var negative værdier på de 2 
swaps som skulle indfries, dette modsvares af en lavere renteudgift.  

Derudover er der en reduktion af lånegælden fra afdrag og indfrielse af byggekredit med 79,9 mio. kr. og en 
forøgelse vedr. optagelse af nye lån på i alt 99,3 mio. kr., dette er specificeret nedenfor. 

 

Kommunens lånegæld pr. 1.1.2014 (inkl. byggekredit)    -1.162.408.187 kr. 

Afdrag på lån:   

Selvejende institutioner m/overenskomst  90.157  

Realkredit  297.378  

Kommunekredit - afdrag  35.967.757  

Kommunekredit – indfrielse konvertering  473.765.442  

Gæld vedr. ældreboliger  3.477.313  

Indfrielse af byggekredit  40.097.085  

Afdrag på lån i alt  553.695.132  553.695.132 kr. 

Låneoptagelse:   

Likviditetslån  -50.000.000  

Lån optaget i forbindelse med lånekonvertering  -514.560.109  

Øvrig låneoptagelse  -49.255.000  

Låneoptagelse i alt  -613.815.109  -613.815.109 kr. 

Indeksregulering på status pr. 31.12.2014  1.655.956 kr. 

Kommunens lånegæld pr. 31.12.2014    -1.220.872.208 kr. 

 
Fordeling af lånegælden på fast og variabel rente 
Iflg. Frederikshavn Kommunes finansielle strategi skal minimum 30 % af låneporteføljen være indgået med 
aftale om fast rente.  
Denne del af strategien har Frederikshavn Kommune opfyldt gennem indgåelser af aftaler med finansielle 
instrumenter (SWAPS). Disse aftaler er omtalt andet steds i denne rapport. 
 
I den finansielle strategi er der indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og 
variabel rente. Rammerne er fastsat således: 
 

Låneportefølje 
 Fast rente Variabel rente 

Finansiel strategi Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

30 % 70 % 30 % 70 % 

Låneportefølje 
pr. 31.12.2014 

717,8 mio. kr. 391,4 mio. kr. 

64,7 % 35,3 % 
Note: I forhold til beløbene i skemaet øverst på siden, er ovenstående skema ekskl. lån til ældreboliger, lån til selvejende institutioner 
og byggekredit (der ikke er omfattet af den finansielle strategi).  
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Fordelingen af lån i fast og variabel rente er således i fuld overensstemmelse med de rammer, som er 
fastlagt i den finansielle strategi. 
 
Rentefølsomhed: 
Ved en stigning i markedsrenten på 1,00 % vil der være følgende ændringer i renteomkostningerne: 

• 2015  2,9 mio. kr. 
• 2016  3,6 mio. kr. 
• 2017  3,4 mio. kr. 
• 2018  3,2 mio. kr. 
• 2019  2,9 mio. kr. 

 
Det er Nordeas forventning til udviklingen på rentemarkedet, at den faldende tendens fra 2014 i de lange 
danske markedsrenter vil fortsætte ind i starten af 2015. Denne bevægelse vil primært blive drevet af de 
tiltagende spekulationer om iværksættelsen af direkte opkøbsprogram af statsobligationer fra ECB samt lav 
inflation. 
 
Senere på året 2015 er det dog Nordeas vurdering, at de lange danske markedsrenter igen vil begynde at 
trække højere. Denne vending vil primært blive initieret af en stigning i de amerikanske renter i kølvandet på 
en fortsat stærk økonomisk vækst, en gradvis stigende inflation og begyndende stramninger af 
pengepolitikken fra den amerikanske centralbank.  
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Kildeangivelse ved sammenligning med Region Nordjylland og hele landet: Kommunale Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
*) Lånegæld pr. borger for 2014 kendes først når indberetningerne for regnskab 2014 er foretaget. 

 

8. Status på anvendelse af finansielle redskaber 

Som nævnt i forrige afsnit, giver Frederikshavn Kommunes finansielle strategi mulighed for låneomlægning 
inden for visse rammer.  

I første halvdel af 2014 har der været foretaget en omlægning af 2 lån hvortil der var tilknyttet 2 swaps. 
Omlægningen resulterede i optagelse af 1 lån og en swap der dækker 70 % af hovedstolen på det optagne 
lån. 

Beløb i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lånegæld, primo ……………………………………… -900.710 -871.532 -878.727 -892.093 -949.627 -939.712 -1.137.553 -1.122.311 

Afdrag på lån (inkl. indeksregulering på statu 75.178 76.436 66.083 80.167 79.914 81.359 62.492 515.254

Låneoptagelse ………………………………… -46.000 -83.631 -79.450 -137.700 -70.000 -279.200 -47.250 -613.815 

Lånegæld, ultimo ……………………………………… -871.532 -878.727 -892.093 -949.627 -939.712 -1.137.553 -1.122.311 -1.220.872 

Finansielt leasede aktiver   …………………… -67.517 -86.615 -85.169 -85.412 -55.056 -62.802 -65.549 -63.619 

Lånegæld, inkl. finansielt leasede aktiver   ……… -939.049 -965.342 -977.262 -1.035.039 -994.769 -1.200.355 -1.187.860 -1.284.491 

Tilgodehavende/Gæld hos forsyningen

Tilgodehavende, Kloakforsyningen ………… 202.621 186.855 169.469 118.920 107.338 43.279 20.626 0

Tilgodehavender, Varmeforsyningen ………… 106.004 87.892 0 0 0 0 0 0

Gæld til Renovationen ………………………… -9.909 -10.015 -8.884 -9.232 -9.380 -5.876 -3.676 -2.277 

Tilgodehavende/Gæld hos forsyningen …………… 298.716 264.732 160.585 109.689 97.958 37.403 16.950 -2.277 

Lånegæld, inkl. finansielt leasede aktiver og 
tilgodehavende/Gæld ved 
Forsyningen ………...…………..…..

-640.333 -700.611 -816.677 -925.350 -896.811 -1.162.952 -1.170.910 -1.286.768 

Antal borgere 01-01-2008 01-01-2009 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012  01-01-2013  01-01-2014 01-01-2015

Frederikshavn Kommune ……………………… 62.751 62.525 62.007 61.576 61.164 60.775 60.463 60.344

Lånegæld i kr. pr. borger i Fr.havn ………………… -10.204 -11.205 -13.171 -15.028 -14.662 -19.135 -19.366 -21.324 

Sammenligning med region Nordjylland og hele landet

Lånegæld i kr. pr. borger (excl. tilgodehavende hos Forsyningen)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Frederikshavn Kommune 14.965 15.439 15.760 16.809 16.352 19.751 19.648

Region Nordjylland 11.367 11.803 11.928 12.839 12.824 14.094 14.939

Hele landet 13.530 13.737 14.094 14.805 14.593 14.988 15.240

Lånegæld i Frederikshavn Kommune
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Størrelse af afdækningen i fast rente er stort set uændret set i forhold til restgælden på samtlige lån, mens 
renten for de omlagte swaps er ændret fra aktuelt variabelt 0,295 % (knock-in balance swap, hvor fast rente 
var 4,41 %) og 4,4225 % til ny swap med 1,77 % i rente. Herudover er løbetiden forlænget på swapsene fra 
udløb i september 2020 og marts 2029 til udløb i maj 2029.  
 
I 2. halvår af 2014 har der ikke været foretaget omlægninger. 
 
Den finansielle strategi indeholder, udover muligheden for låneomlægning, muligheden for at bruge 
finansielle styringsinstrumenter. 
 
Af de finansielle styringsinstrumenter anvender Frederikshavn Kommune renteswap. 
 
Renteswap er en aftale, om på bestemte tidspunkter, at betale/modtage fast rente og modtage/betale 
variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til, at omlægge finansiering fra fast til variabel 
rente eller omvendt. 
 
Renteswap giver således mulighed for, at ændre Frederikshavn Kommunes risikoprofil i forhold til 
renteudviklingen. Hvis Frederikshavn Kommune ønsker at omlægge et lån med variabel rente til et nyt lån 
med fast rente, er det som regel forbundet med store omkostninger. Ved at ”bytte” rentebetalinger via 
renteswap, uden at ændre det underliggende lån, opnås den samme effekt, men uden de store 
omkostninger. Sådanne omlægninger af renteswaps må kun ske med Økonomiudvalget forudgående 
godkendelse. 
 
Pr. den 31.12.2014 har kommunen således 8 renteswaps. Restgælden for disse 8 renteswaps er på i alt 
717,8 mio. kr. Dette beløb er således med til at afdække variabelt forrentede lån med fast rente. De 6 
renteswaps har kommunen indgået med Nordea samt 2 der er indgået med KommuneKredit.  
 
Markedsværdien af de 8 renteswaps er opgjort til -83,9 mio. kr. pr. 31.12.2014. Tabet er dog kun aktuelt, 
hvis alle renteswaps realiseres. Værdien af renteswaps udvikler sig løbende i forhold til rentekurven, dvs. de 
forventede rentesatser på bestemte, fremtidige datoer.  
 
Set i forhold til den negative markedsværdi ultimo 2013, har der været en forøgelse af den negative værdi 
med 33,6 mio. kr. Herudover skal man tage i betragtning, at der har været foretaget indfrielse af swaps med 
en negativ værdi på indfrielsestidspunktet på 40,7 mio. kr.  
 
Set over 2014, har der været en faldende renteudvikling, hvorved vi ser at de negative markedsværdier på 
kommunens swaps er steget.  
 
Med disse 8 swaps er 64,7 % af kommunens låneportefølje dækket af med fast rente. Der er således 
afdækket med en andel i fast rente, der er indenfor den ramme som den finansielle strategi giver mulighed 
for.  
 
Nordeas anbefaling: 
Frederikshavn Kommune har en passende andel af fast finansiering, men kan overveje at indgå en 2 årig 
renteswap på den variable andel for herved at opnå budgetsikkerhed. Dette kan indgås til næsten samme 
niveau som den nuværende variable rente. 
 
Derudover kan overvejes afdækning med fremtidig start for herigennem at sikre fremtidig låneoptagelse. 
Ovenstående strategi kan dog være i strid med kommunens finansielle politik, som maksimalt giver mulighed 
for 70 % fast finansiering.  
 
Der er indhentet indikative tilbud i forhold til ovenstående anbefalinger.  
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Det giver følgende renter: 
2 årig swap med start i marts 2015 årsrente 0,15 % kvartårlig betaling. 
5 årig swap med start i marts 2017 årsrente 0,72 % kvartårlig betaling. 
10 årig swap med start i marts 2017 årsrente 1,01 % kvartårlig betaling. 
Swap med start i marts 2017 og udløb i december 2035 årsrente 1,28 % kvartårlig betaling. 
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9. Afslutning 

Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har været 1,74 %, hvilket er højere end det 
benchmark der sammenlignes med, og som var på 0,65 %. En del af dette højere afkast skyldes 
gevinsthjemtagelse og samtidig omlægning til variabelt forrentede obligationer. Nordea forventning efter 1. 
halvår til afkastet for 2014 i alt var positivt afkast på mellem 2,25 – 2,65 %. Rentemarkedet har dog udviklet 
sig noget anderledes i 2. halvår 2014 en nogen havde forudset, og derfor opnår vi ikke det forventede afkast. 
Men det realiserede afkast ligger dog 1,09 % over det afkast der er opnået på benchmark. 

En del af obligationsbeholdningen (100 mio. kr.) er opstået i forbindelse med reduktionen af 
modpartsrisikoen i forhold til Nordea og en anden del er anbragt overskudslikviditet. Overskudslikviditeten 
udgør 75 mio. kr. – og er placeret med en løbetid på 0,53 år. 

Frederikshavn Kommune har en samlet gæld på lån på 1.109,2 mio. kr. (ekskl. lån til ældreboliger, som ikke 
er omfattet af reglerne i Finansiel Strategi) – hvoraf 717,8 mio. kr. er optaget med fast rente. Det svarer til 
64,7 % af den samlede lånerestgæld. Den maksimale del af låneportefølgen der må etableres med fast rente 
er 70 % iflg. den finansielle strategi. 

Den gennemsnitlige rente for hele låneporteføljen er 1,61 % og lånene har en varighed på 5,69 år. 

Et af elementerne i den finansielle strategi er at man skal se aktiver og passiver under eet. Hvis man har 
samme strategi omkring placering af langfristede aktiver og optagelse af lån, så vil man på den måde være i 
stand til at eliminere store og utilsigtede udsving i enten den ene eller anden type. 

Frederikshavn Kommune har det sigte, at varigheden på aktiver og passiver skal være på samme niveau. Et 
udsving i f.eks. renten forventes i den situation at have samme effekt på både lån og obligationer. 

Frederikshavn Kommune har i samråd med Nordea valgt at reducere beholdningen af 4 % obligationer, og i 
stedet købt variabelt forrentede obligationer. Denne omlægning har medført en væsentlig lavere varighed på 
obligationerne end den varighed der er på låneporteføljen. Beslutningen om omlægningen er truffet af frygt 
for massive udtræk i beholdningerne, med kurstab til følge.  

Frederikshavn Kommunes strategi vedr. løbetider på aktiver og passiver er, at de skal passe over for 
hinanden. På grund af frygten for udtrækninger af obligationer, er den nuværende varighed på 
obligationsbeholdningen på 0,53 år – og varigheden på lånene er 5,69 år. Men målet er fortsat gennem 
fremtidige positioner, at varigheden på aktiver og passiver passer sammen. I Frederikshavn Kommune er der 
dog den udfordring, at vi har passiver for 1.221.000.000 kr. – og aktiver for 75.000.000. Vores renterisiko vil 
derfor fortsat være størst vedr. de optagne lån, da de kun af afdækket med ca. 6,1 % gennem 
obligationerne. En renteændring vil derfor have større virkning på den langfristede gæld – end det har på 
obligationsbeholdningens værdi. 

Frederikshavn Kommune har som nævnt gennemført en større låneomlægning i 1. halvår af 2014. Den 
foretagne låneomlægning har det formål, at udnytte den maksimale tilbagebetalingstid for lånene, og dermed 
få en anden afdragsprofil på disse lån, som passer bedre ind i Frederikshavn Kommunes nuværende 
likviditetsudfordring. Den nuværende fordeling mellem fast rente og variabel rente på lånene fastholdes. 

Da Frederikshavn Kommune i sin tid indførte ønsket om modpartsrisiko skete det på baggrund af at flere 
pengeinstitutter ikke længere kunne opfylde kapitalkravet fra Finanstilsynet, og blev overtaget af Finansiel 
Stabilitet – eller andre pengeinstitutter. I sådanne tilfælde kan indskydere kun gøre krav på dækning af et 
beløb på op til ca. 750.000 kr. – resten af et indestående er et simpelt krav mod pengeinstituttet. 

Der er nu sket en oprydning i pengeinstitutternes lånebeholdning, og Finanstilsynet vurderes at føre et mere 
aktivt tilsyn med disse nu. Man kan derfor overveje, om man skal lempe kravene til en modpartsrisiko, idet 
det vurderes vanskeligt i fremtiden, at kunne generere et afkast af de obligationer der er købt for et reducere 
indeståendet i pengeinstituttet, som står mål med den renteudgift der er på den driftskredit der er stillet til 
rådighed for obligationskøbet.  
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En anden måde at øge mulighederne for afkast af modpartsbeholdningen kunne være, at øge mulighederne 
for hvad der kan investeres i. Gennem en øgning af mulighederne for en varighed der er længere end fra 0 – 
5 år, så vil der kunne opkøbes obligationer som vil give et højere afkast. I den nuværende finansielle strategi 
har Økonomiudvalget ønsket, at der kun placeres likvide midler i danske stats- og realkreditobligationer. 
Investeringsprofilen er således ”lav risiko”. Ved at give mulighed for at investere i erhvervsobligationer – men 
fortsat med ”lav risiko”, så kunne der også af denne vej skaffes et større afkast af 
modpartsrisikobeholdningen. 

Ønsker man at gennemføre ovennævnte muligheder, vil det kræve en tilretning af den gældende finansielle 
strategi. 

Økonomiafdelingen anbefaler, at man som følge af den usikre økonomiske situation omkring renter og 
presset på den danske krone fastholder, at modpartsrisikoen skal reduceres mest muligt, gennem opkøb af 
obligationer, så Frederikshavn Kommune kun har beløb indestående op til 750.000 kr., og som således er 
dækket af indskydergarantien. Endvidere anbefales det, at fastholde placeringen af midlerne i stats- og 
realkreditobligationer – lav risiko. 

Placeringen af obligationer samt fastholdelse af reduktion af modpartsrisiko over for pengeinstitutter 
vurderes igen i forbindelse med rapporteringen for den Finansielle Strategi for 1. halvår 2015. 

Økonomiafdelingen anbefaler, at der ikke foretages yderligere afdækning af den langfristede gæld og 
dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for fast rente.  
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 18. februar 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 
Frederikshavn Kommune i 2012, 2013 og 2014. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Frederikshavn Kommune 
Sygefravær (%) 

2012 2013 2014 
Januar 4,22 4,95 4,33 
Februar 3,87 4,63 4,00 
Marts 3,83 3,40 4,27 
April 3,12 2,97 3,29 
Maj 3,22 3,06 3,14 
Juni 3,33 3,09 2,97 
Juli 2,36 2,47 2,54 
August 2,80 2,77 3,01 
September 3,63 3,70 3,90 
Oktober 3,54 3,63 3,65 
November 3,75 4,12 4,00 
December 3,68 3,72 3,45 
Gennemsnit 3,44 3,53 3,53 

 
 
Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 
18. februar 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 
Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 
 

 

 

Data er trukket 18. februar 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Jan. 
2014 

Feb. 
2014 

Marts 
2014 

April 
2014 

Maj 
2014 

Juni 
2014 

Juli 
2014 

Aug. 
2014 

Sept. 
2014 

Okt. 
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Gennem 
snit 

Økonomi & Personale 2,04 2,29 1,89 2,07 0,75 0,49 0,33 0,59 0,43 0,66 0,48 0,24 0,33 0,68 

Udvikling og Erhverv 2,89 3,51 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,69 

Arbejdsmarked 8,79 7,83 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,14 6,42 6,42 

Ejendomscenteret 4,96 3,86 5,13 3,79 4,25 4,25 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,59 5,61 4,10 

Teknik og Miljø 4,11 3,85 4,40 2,75 1,90 2,11 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,19 3,63 3,46 

Park og Vej. 8,07 8,83 7,24 5,86 7,81 8,83 8,61 8,88 8,92 8,11 7,12 5,08 4,38 7,60 

Familie 0,74 0,41 0,55 0,44 0,44 0,54 0,41 0,47 0,62 1,09 1,02 0,56 0,62 0,61 

Skole 3,65 3,69 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,43 3,87 3,48 4,61 3,85 4,06 3,40 
Bibliotek og 
Borgerservice 7,63 5,54 5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,27 4,79 

Kultur og Fritid 0,53 1,39 0,75 0,32 0,18 1,00 1,57 1,67 3,36 2,59 2,76 0,19 1,03 1,29 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,12 4,01 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,93 3,70 4,16 3,56 

Ungeenhed 1,04 0,96 1,75 1,13 1,10 0,98 1,65 1,39 1,39 1,20 1,75 1,49 2,52 1,38 
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 3,37 5,59 2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 4,71 

Ledelsessekretariatet 0,33  2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62 1,04 
Social- og 
Sundhedsmyndighed 1,99 2,36 2,12 2,22 2,11 2,05 0,86 0,81 2,91 1,50 0,60 0,91 1,79 1,70 

Sundhed og Pleje 6,57 5,57 5,75 4,84 4,82 4,43 4,55 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,13 5,65 

Handicap og Psykiatri 9,00 8,28 8,24 6,42 6,32 5,70 3,65 4,96 6,19 5,93 6,28 5,82 6,52 6,40 
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Til sammenligning kan her ses sygefraværsstatikken fra 2013.  

 

 
 

Data er trukket den 9. januar 2014 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Jan. 
2013 

Feb. 
2013 

Marts 
2013 

April 
2013 

Maj 
2013 

Juni 
2013 

Juli 
2013 

Aug. 
2013 

Sept. 
2013 

Okt. 
2013 

Nov. 
2013 

Dec. 
2013 

Gennem 
snit 

Økonomicenteret 6,51 6,19 1,70 3,80 2,20 2,12 1,00 3,84 4,03 3,41 4,42 2,33 3,44 

Udvikling og Erhverv 8,12 6,47 5,86 5,21 5,14 5,97 2,96 3,38 8,16 3,85 3,90 2,27 5,12 

Arbejdsmarked 7,81 5,24 3,38 3,31 3,70 3,38 2,91 3,43 5,37 5,88 7,23 6,48 4,87 

Ejendomscenteret 5,36 5,37 4,34 3,71 4,04 4,40 2,96 2,97 4,61 3,59 4,61 3,70 4,10 

Teknik og Miljø 4,71 3,04 3,36 2,22 3,19 1,56 2,10 0,80 2,23 3,47 4,57 6,09 3,13 

Park og Vej. 7,61 5,69 4,98 5,18 3,88 4,99 2,78 3,88 6,93 4,44 4,97 3,70 4,84 

HR Løn og Personale 1,42 0,81 0,77 1,08 0,41 0,43 0,16 0,64 0,80 0,27 1,08 1,48 0,78 

Ledelsessekretariatet 3,16 1,76 0,00 1,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,37 0,27 0,75 1,06 0,83 
Bibliotek og 
Borgerservice 5,19 4,42 3,57 3,64 4,75 5,18 4,66 5,57 6,53 7,59 7,35 6,67 5,42 

Undervisning og 
Tværgående ungeindsats 3,78 3,73 3,02 1,58 2,61 2,42 1,68 1,84 2,70 2,54 3,27 3,01 2,68 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,64 4,76 3,30 3,20 2,75 2,78 2,33 2,89 3,85 3,98 4,19 3,56 3,51 

Familie 1,07 1,06 0,76 0,66 0,78 0,96 0,76 0,79 1,02 0,81 0,98 0,93 0,88 

Kultur og Fritid 2,09 3,10 0,89 0,58 0,54 1,17 0,22 0,34 0,73 0,42 0,71 0,34 0,91 
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 5,42 7,10 4,87 2,14 2,20 0,00 2,25 7,38 7,39 6,36 2,28 1,98 4,09 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 3,90 6,90 3,03 2,53 2,80 2,74 2,16 1,46 3,10 3,58 3,10 2,45 3,10 

Sundhed og Ældre 7,49 6,80 4,85 5,19 4,60 4,68 3,66 4,18 5,42 5,37 6,15 5,48 5,30 

Handicap og Psykiatri 9,91 8,61 6,58 5,01 5,61 5,42 5,28 5,18 5,79 6,60 6,54 6,68 6,39 
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at for-

bedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige 

socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder 

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre 

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn 

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.  

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af 

væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et 

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et 

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for 

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at 

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virk-

somhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der 

er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det 

ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette 

er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at bor-

gerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et 

virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen 

mellem kommunen og den socialøkonomiske virksom-

hed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring ud-

viklingen af den enkelte borger. 

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet 

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer 

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private 

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft 

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede 

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft 

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en 

ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er 

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med 

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

1) Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det 
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller 
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser 
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politikkens grundlæggende principper 
samt konkrete mål

Politikken indeholder grundlæggende principper og kon-

krete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de so-

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 

ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde 

mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center 

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes 

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold 

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

sættere og virksomheder.  Til at implementere politikken 

nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse 

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes 

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende 

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune. 

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper 

for politikken.

Jobskabelse og vækstmuligheder 

Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil 

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en 

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved 

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til 

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk 

udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdyg-

tige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Synlighed og rummelighed

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal 

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

te sig af. 

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i 

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at 

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har 

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og 

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

ten af arbejdsmarkedet.   

Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til 

den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og 

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal 

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at 

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de 

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres 

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

kedet.  
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Konkrete mål

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:  

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

tere og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederiks-

havn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret 

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne 

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkono-

miske iværksættere og virksomheder med fokus på både 

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, 

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

tighed.   

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige 

ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmu-

lighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske 

virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og 

indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller 

ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et kon-

struktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en 

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren. 

Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vej-

ledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentli-

ge ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse 

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats 

bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i 

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Etablering af lokalt tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et 

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for 

Iværksætterrådgivningen til 
socialøkonomiske iværksættere 

og virksomheder

Målrettet rådgivning
 til offentligt ansatte

Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk 
netværk

Etablering af lokalt 
tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Etablering af mentorordning En indgang til kommunen
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tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for 

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling 

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en 

række arrangementer og workshops, der fremhæver kon-

krete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

somhedsdrift. 

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med 

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere 

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære 

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og 

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.  

Etablering af mentorordning

Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af 

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder. 

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller 

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplan-

lægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

økonomiske iværksættere og virksomheder.   

En indgang til kommunen

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse 

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til 

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning, 

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes 

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

mien er i et eventuelt samarbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbs-

aftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder 

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale 

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges 

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en 

nærmere angivet social forpligtelse.   

Kommunikationsstrategi

Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres 

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som 

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer, 

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til 

at løse.

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt. 

 

• Den skal for det første rette sig internt mod medar-

bejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde 

med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres 

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i 

socialøkonomiske virksomheder.

2) Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere 
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen inde-
bærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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• Eksternt er det afgørende med en kommunikations-

strategi over for samarbejdspartnere, virksomheder, 

foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet 

hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kom-

munes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng 

internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge 

strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkono-

misk iværksætterkultur og dermed flere socialøkono-

miske virksomheder i Frederikshavn. 
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FORORD 
 
Vi har i de seneste år set en opblomstring af flere nye danske socialøkonomiske 
virksomheder. Det er en spændende udvikling, der kan medvirke til at skabe 
positive samfundsmæssige forandringer i Danmark.  
 
Regeringen har et klart mål om at skabe et Danmark, der hænger sammen. Et 
Danmark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre 
nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har. Det er vores oplevelse, 
at mange danske socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en betydelig for-
skel i forhold til at realisere netop dette mål.  
 
Det gør de for eksempel, når en cateringvirksomhed skaber et arbejdsfællesskab 
for indvandrerkvinder, der hidtil ikke har kunnet finde fodfæste på det danske 
arbejdsmarked på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sår-
barhed. Eller når biavl og honningproduktion skaber fleksibel beskæftigelse for 
udsatte personer og dermed giver dem ”en plads i samfundet”.  
 
Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2013 et udvalg, der har undersøgt barrie-
rer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og 
hvad vi kan gøre for at overkomme disse barrierer. Der skal lyde en stor tak til 
alle udvalgets medlemmer for deres dedikerede og kompetente indsats i ud-
valgsarbejdet.  
 
Udvalgets analyser viser, at det på ingen måde er let at drive en socialøkonomisk 
virksomhed, der både skal levere samfundsnyttige og forretningsmæssige resul-
tater. Derfor er det heller ikke holdbart, at socialøkonomiske iværksættere, som 
tingene ser ud i dag, skal kæmpe med ekstra barrierer, blot fordi de er social-
økonomiske.     
 
Det er vores klare overbevisning, at det bør være lettere og mere attraktivt at 
starte og drive socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Med dette udspil ta-
ger vi fat i de vigtigste af de udfordringer, udvalget har identificeret. På denne 
måde håber vi, at kunne give sektoren et vigtigt skub i den rigtige retning.  
Den igangsatte indsats skal først og fremmest styrke socialøkonomiske virksom-
heder og iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse som private virk-
somheder. Men det er vigtigt, at vi samtidig også retter vores opmærksomhed 
mod, hvordan vi kan styrke socialøkonomiske virksomheders forudsætninger for 
at skabe nye samfundsgavnlige løsninger i samspil med offentlige og frivillige 
aktører på de sociale og beskæftigelsesmæssige områder. 
 

 

Manu Sareen    
 
Minister for børn, ligestilling,  
integration og sociale forhold  

Mette Frederiksen 

Beskæftigelsesminister 
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SAMMENFATNING 
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til inklusion og det rummelige ar-
bejdsmarked. Derfor styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og So-
ciale Forhold og Beskæftigelsesministeriet nu indsatsen for at gøre det lettere og 
mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på 
markedsvilkår i Danmark. Den styrkede indsats følger op på anbefalinger fra 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
 
”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål 
gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.” 1 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private virksomhe-
der, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social foran-
dring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støtte-
de projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige 
metoder til at opnå denne forandring.  
 
Igennem deres kombination af social drivkraft med forretning udgør socialøko-
nomiske virksomheder en ny og alternativ måde at løse centrale samfundsmæs-
sige problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de arbejdspladser og bi-
drager positivt til samfundsøkonomien. 
  
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Mange social-
økonomiske virksomheder gør en stor indsats for at opkvalificere og inkludere 
personer fra en udsat målgruppe og bidrager herigennem til, at flere får fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet, en plads i samfundet og derigennem et mere værdigt 
liv. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
der står i vejen for, at danske socialøkonomiske virksomheder kan udnytte deres 
fulde potentiale. Det er ambitionen, at den styrkede indsats kan udgøre et første 
skridt i forhold til at nedbryde disse barrierer og derved bane vejen for fremvæk-
sten af flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 
 
 

 

 

 

1 Definition af socialøkonomiske virksomheder, Anbefalingsrapport, Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 
september 2013. 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale 
om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Derfor ned-
satte regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget 
har undersøgt barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark og givet anbefalinger til, hvorledes disse udfor-
dringer bedst imødekommes.  
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OVERSIGT OVER INITIATIVERNE	  
 
Bedre rammer, vejledning og sam- dokumentere deres arbejde samt de resulta-

arbejde ter, de skaber.  

  
Vækstcenter for socialøkonomiske Klar identitet og regulering  
virksomheder  
Der etableres et vækstcenter, der skal samle Registreringsordning for socialøko-
og formidle viden, styrke samarbejdet på nomiske virksomheder 
feltet og fungere som én indgang til hjælp og Der introduceres en særlig registreringsord-

vejledning for socialøkonomiske virksomhe- ning for socialøkonomiske virksomheder, som 

der og potentielle samarbejdspartnere.. skal bidrage til at definere, legitimere og 

Vækstcentret får desuden en hjemmeside, regulere sektoren. 
som skal give adgang til information og vej-  
ledning.  Undersøgelse af muligheden for at 
 lempe rimelighedskravet 
Råd for Socialøkonomiske Virksomhe- Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddra-

der  gelse af arbejdsmarkedets parter, som under-

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder søger muligheden for at fravige rimeligheds-

skal følge sektorens udvikling samt arbejde kravet for socialøkonomiske virksomheder. 

for et styrket fokus på socialøkonomiske  
virksomheder på tværs af den offentlige,  
private og frivillige sektor. Styrket forretningsgrundlag og 
 iværksætteri 
Pulje til styrket kommunal indsats   
Der udbydes midler, der skal hjælpe særligt Forlængelse af det Sociale Vækstpro-
motiverede og interesserede kommuner til at gram  
styrke deres indsats for og samarbejde med Det Sociale Vækstprogram er forlænget frem 

socialøkonomiske virksomheder. til 2016. Vækstprogrammet er et forretnings-

 udviklingsforløb målrettet socialøkonomiske 

 virksomheder. 

Større viden og kendskab   
 Styrket socialøkonomisk iværksætteri 
Oplysningsindsats om socialøkonomi- og forretningsdrift 
ske virksomheder Der iværksættes en række aktiviteter rettet 

Målrettede oplysningsaktiviteter skal øge mod at sikre socialøkonomiske iværksættere 

kendskabet til socialøkonomiske virksomhe- og virksomheder bedre adgang til sparring og 

der, så interessen for at samarbejde med, vejledning i forhold til at udvikle deres forret-

investere i, og efterspørge produkter fra ningsidé og etablere eller udvide egen virk-

socialøkonomiske virksomheder stiger. somhed. 

   
Værktøjskasse til dokumentation af Private partnerskaber 
effekt  Der igangsættes et program, der skal fremme 

Der udarbejdes en værktøjskasse, som inde- etablering og udvikling af partnerskaber 

holder redskaber, der kan støtte og vejlede mellem socialøkonomiske virksomheder og 

socialøkonomiske virksomheder til selv at større danske virksomheder.  



 

 

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER – 
EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNDSMÆSSIG 
FORANDRING  
 
Danmark står over for en række betydelige samfundsmæssige udfordringer. Vi 
skal fortsat sikre vækst og jobskabelse i en konkurrencepræget international 
økonomi. Samtidig skal vi have et arbejdsmarked, som også tilbyder muligheder 
til de personer, der ikke står først i jobkøen, vi skal reducere vores negative på-
virkning på miljøet og sikre bedre sundhed og velfærd til alle i fremtiden.  
 
Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for at udvikle nye ideer og nye løsnin-
ger. Vi skal blive bedre til at tænke nyt, og vi skal være bedre til at samarbejde 
på tværs af eksisterende skel, eksempelvis mellem det offentlige, civilsamfundet 
og det private. 
 
Både internationale og danske erfaringer peger på, at socialøkonomiske virk-
somheder kan spille en vigtig rolle som en drivkraft for udvikling af nye løsnin-
ger på centrale samfundsproblematikker. Dette kan både være direkte i kraft af 
virksomhedernes egne aktiviteter og resultater, men også indirekte ved at inspi-
rere til nytænkning, højere standarder og nye samarbejder hos andre private, 
offentlige og frivillige aktører. 
 
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Allerede i dag 
spiller mange danske socialøkonomiske virksomheder her en vigtig rolle ved at 
opkvalificere og inkludere personer fra udsatte målgrupper2 i arbejde. På denne 
måde bidrager de til, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og udgør såle-
des et vigtigt supplement til den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige ind-
sats. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Flere af disse knytter sig til, at socialøkonomiske virksom-
heder er en forholdsvis ny og ukendt type aktør, der ikke altid passer lige godt 
ind i eksisterende strukturer og ”kasser”. Dette udfordrer virksomhedernes mu-
ligheder for at afsætte deres produkter, tiltrække investeringer og etablere sam-
arbejder med offentlige og private aktører.  
 
Regeringen ønsker med den igangsatte indsats at skabe bedre rammer for, at 
socialøkonomiske virksomheder kan operere på markedsvilkår og udleve deres 
potentiale. Dette skal blandt andet opnås ved at styrke det almene kendskab til 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt ved at styrke de socialøkonomiske 
virksomheders muligheder for at indgå nyskabende samarbejder med relevante 
aktører i såvel den offentlige, private og frivillige sektor. 
 
 

 
2 I denne publikation anvendes betegnelserne ”udsatte målgrupper” og ”udsatte ledige”. Udsathed anvendes i denne 
forbindelse som en paraplybetegnelse for borgere, der af forskellige årsager har svært ved at indgå på det ordinære 
arbejdsmarked. Deres udfordringer kan dreje sig om alt fra sociale problemer med misbrug eller hjemløshed til 
fysiske eller psykiske handicap.   



 VIRKSOMHEDER I DANMARK    9 

 

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I 
DANMARK 
 
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med 
det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale og sam-
fundsgavnlige formål.3 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer fra disse tre sektorer. De adskiller sig på den ene side fra andre priva-
te virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv 
social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisatio-
ner og støttede, midlertidige projekter, ved at de som virksomheder primært 
anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.  
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheders undersøgelser viser, at der er stor 
variation blandt danske socialøkonomiske virksomheder. Overordnet kan der 
skelnes imellem socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgrup-
pe/sag eller med en målgruppe. Grænsen mellem de to grupper er dog flydende.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller en sag, har 
til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller 

fremme en særlig samfundsgavnlig 
sag. Eksempelvis kan virksomheden 
gennemføre oplysningsaktiviteter, pro-
ducere hjælpemidler, organisere støt-
tearrangementer eller donere virksom-
hedens overskud for at fremme et sær-
ligt formål.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der 
arbejder med en målgruppe, involverer 
en udsat målgruppe direkte i deres 
virke. Dette gør de eksempelvis ved at 
ansætte udsatte ledige eller ved at sikre 
bedre beskæftigelsesmuligheder og 
større livskvalitet for den enkelte gen-
nem inklusion, aktivering og kompe-
tenceudvikling.  
 

 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har opstillet fem kriterier, der af-
grænser socialøkonomiske virksomheder fra andre typer af virksomheder og 
organisationer. Disse kriterier er:  
 

• Socialt formål – virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig ka-
rakter; det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, 

 

 
3 Jf. definition af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 
indgik regeringen og Enhedsli-
sten aftale om at støtte udviklin-
gen af socialøkonomiske virk-
somheder. Derfor nedsatte rege-
ringen Udvalget for socialøko-
nomiske virksomheder.  
 
Udvalget har undersøgt barrierer 
for etablering og udvikling af 
socialøkonomiske virksomheder 
i Danmark og givet anbefalinger 
til, hvorledes disse udfordringer 
bedst imødekommes.  
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miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborger-
skab. 
• Væsentlig erhvervsdrift – virksomheden har et væsentligt element af er-
hvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betyde-
lig del af dens omsætning. 
• Uafhængig af det offentlige – virksomheden har eget CVR-nummer og 
fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virk-
somheden. 
• Social overskudshåndtering – virksomheden anvender hele sit overskud til 
primært at fremme sociale formål, reinvestere i egen eller andre socialøko-
nomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til 
investorer. 
• Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse – virksomheden er transpa-
rent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse. 

 
 
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede igennem deres ar-
bejde 2924 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Udbredelsen af virksom-
hedstypen i Danmark synes således fortsat at være forholdsvis begrænset. Et 
nærmere kig på de 292 virksomheder giver dog en indikation af, at der i disse år 
kommer flere nye socialøkonomiske virksomheder til. Således er ca. halvdelen af 
virksomhederne etableret i 2007 eller senere. 
 
Figur 1: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark inddelt efter formål, og 
om de arbejder for eller med en målgruppe (juni 2013) 

 
Kilde: Udvalget for Socialøkonomiske virksomheders anbefalingsrapport, 2013. 
 
 
Barrierer for socialøkonomiske virksomheder 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede en række udfordrin-
ger, som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark. Blandt andet blev følgende udfordringer vurderet som 
centrale barrierer:  
 
Begrænset kendskab 

 
4 Det skal bemærkes, at dette antal er udtryk for et øjebliksbillede, der udelukkende er baseret på udvalgets kort-
lægningsarbejde.  
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Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både virksomhedstypen generelt, virksomhe-
dernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf.  
 
Behov for afgrænset identitet og bedre regulering 
Fraværet af en egentlig regulering og en klar afgrænsning af, hvad en socialøko-
nomisk virksomhed er, gør det i nogle sammenhænge vanskeligt for socialøko-
nomiske virksomheder at legitimere og markedsføre deres virksomhed over for 
kunder, investorer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter.  
 
Begrænsninger vedrørende ansættelse på særlige vilkår  
Socialøkonomiske virksomheder, som arbejder med en målgruppe, oplever, at 
elementer i beskæftigelseslovgivningen, der skal forhindre konkurrenceforvrid-
ning og fortrængning af ordinært ansatte, til en hvis grad begrænser de social-
økonomiske virksomheders muligheder for at integrere udsatte ledige på ar-
bejdsmarkedet.  
 
Behov for stærkere forretningsgrundlag 
Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere kan opleve særlige udfordrin-
ger i forhold til at udvikle og opretholde en økonomisk bæredygtig virksomhed 
samtidig med, at de undgår at gå på kompromis med deres sociale formål. Disse 
udfordringer forstærkes af, at mange socialøkonomiske iværksættere synes at 
have begrænset erfaring med og viden om forretningsdrift samt begrænset ad-
gang til forretningsmæssig sparring og erfaringsdeling igennem deres netværk. 
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STYRKET INDSATS FOR  
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER  
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked.  
 
På baggrund af de udpegede barrierer styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet derfor nu med 10 
initiativer indsatsen for at gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og 
udvikle socialøkonomiske virksomheder. Den styrkede indsats følger således 
direkte op på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
  
De 10 initiativer skal styrke forudsætningerne for, at den socialøkonomiske sek-
tor i Danmark over de næste år kan vokse sig større og stærkere. Dette skal ske 
ved at støtte op omkring eksisterende socialøkonomiske virksomheders mulig-
heder for at styrke og udvikle deres forretning samt ved at støtte op omkring 
udviklingen af nye socialøkonomiske forretningsidéer. 
    
Indsatsen er målrettet en sektor i hurtig bevægelse. Der lanceres løbende nye 
tiltag med et socialøkonomisk sigte, og der udvises interesse for potentialet i de 
socialøkonomiske virksomheder fra mange sider: Hos større private virksomhe-
der og fonde, i civilsamfundet og ikke mindst i kommunerne.  
 
Det er derfor ambitionen, at der sikres en stærk kobling mellem den forestående 
indsats, de socialøkonomiske virksomheder og øvrige private og frivillige tiltag 
på området. En kobling der kan danne grobund for stærke fremtidige partner-
skaber til gavn for den socialøkonomiske sektor.  
 
 
Indsatsen består af 10 initiativer, der samlet skal medvirke til at sikre:  
 

• Bedre rammer, vejledning og samarbejdsmuligheder for socialøkonomi-
ske virksomheder. 
 
• Klar identitet og regulering for og omkring socialøkonomiske virksomhe-
der. 
 
• Større viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder og deres 
samfundsmæssige effekt. 
 
• Et styrket forretningsgrundlag i socialøkonomiske virksomheder og mere 
socialøkonomisk iværksætteri.  
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BEDRE RAMMER, VEJLEDNING OG SAMARBEJDE 
 
Socialøkonomiske virksomheders fokus på såvel social som økonomisk værdi-
skabelse medfører, at de ofte er underlagt mange forskellige regelsæt og derfor 
møder flere krav til dokumentation, kontrol og administration end andre virk-
somheder inden for deres respektive branche.  
 
Der er behov for, at offentlige institutioner, private virksomheder og andre aktø-
rer fremadrettet kan få bedre adgang til viden om socialøkonomiske virksomhe-
der og de regler og rammer, der gælder for dem. En fælles offentlig indgang for 
og omkring socialøkonomiske virksomheder vil kunne tilbyde information om 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt give overblik og vejledning vedrø-
rende gældende regulering og viden om muligheder for samspil med det social-
økonomiske felt. Meget tyder i denne forbindelse på, at der er et særligt stort 
potentiale i at styrke samspillet og synergien mellem de socialøkonomiske virk-
somheder og social- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.   
 
Indsatsen for socialøkonomiske virksomheder har til formål at styrke rammevil-
kårene og samarbejdsmulighederne for en forholdsvis ny og dynamisk social-
økonomisk sektor, hvis behov både er forskelligartede og i konstant forandring. 
For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der 
behov for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse 
indsatsen herefter. Dette søges opnået ved etablering af et Råd for socialøkono-
miske virksomheder. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
VÆKSTCENTER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes gennem oprettelsen af et Vækstcen-
ter, som skal fungere som én indgang til hjælp og vejledning for socialøkonomi-
ske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere. Vækstcentret skal: 

• Smidiggøre socialøkonomiske virksomheders indgang til, kontakt og 
samarbejde med det offentlige og dermed bidrage til at lette deres admini-
strative byrder. 
• Styrke forretningsgrundlaget hos socialøkonomiske virksomheder og 
iværksættere ved at vejlede om etablering, drift og udvikling af socialøko-
nomisk virksomhed.  
• Løbende formidle viden om socialøkonomiske virksomheder til samar-
bejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor. 
• Arbejde strategisk for et bedre samarbejde mellem socialøkonomiske 
virksomheder og offentlige myndigheder.  
• Løbende indsamle og dele viden, bl.a. gennem hjemmesiden, som skal 
fungere som Vækstcentrets digitale profil.  

 
 
PULJE TIL STYRKET KOMMUNAL INDSATS  
Der er brug for, at flere kommuner arbejder målrettet med socialøkonomiske 
virksomheder. Derfor afsættes en del af satspuljen til socialøkonomiske virk-
somheder til, at en eller flere medarbejdere i en kommune kan optimere kom-
munens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. Interesserede kommuner 
vil blandt andet kunne søge midler til nedenstående: 
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• En eller flere tværgående tovholdere med indgående kendskab til kom-
munens organisering og funktion. 
• At styrke det tværgående samarbejde internt i kommunen, særligt mel-
lem arbejdsmarkedets parter, de lokale jobcentre, den kommunale indkøbs-
afdeling og den lokale erhvervsservice.  
• Dialogmøder med relevante socialøkonomiske virksomheder for at få fle-
re udsatte ledige i beskæftigelse.  
• Arbejde med effekt af ansættelse/deltagelse i tilbud i en socialøkonomisk 
virksomhed samt kortlægning af, hvad kommunen får for pengene og der-
ved, hvad kommunen sparer på lang sigt. 
• Optimering af kommunens viden om socialøkonomiske virksomheder i 
lokalområdet.  
• Forankring af tovholderens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
• Udvikling af en kommunal strategi. 

 
 

RÅD FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligar-
tet, og under konstant udvikling. Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder skal 
følge denne udvikling samt arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske 
virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. Rådets op-
gaver er bl.a. at: 

• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virk-
somheder og fungere som advisory board og sparringspartner for Vækstcen-
tret og dets virke.  
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til, 
hvordan der bedst kan støttes op omkring socialøkonomiske virksomheders 
vækstvilkår. 
• Bidrage til den offentlige debat vedrørende socialøkonomiske virksomhe-
der. 
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KLAR IDENTITET OG REGULERING	  
 
Socialøkonomiske virksomheder er i kraft af deres kombination af forretnings-
drift med et socialt formål en relativ ny og anderledes virksomhedsform. Det 
medfører vanskeligheder for virksomhederne i forhold til klart at afgrænse og 
legitimere sig i forhold til mere traditionelle aktører, herunder andre private virk-
somheder og frivillige organisationer.  
 
Vanskelighederne kommer særligt til udtryk i forhold til kommunikation med 
kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter, der kan have 
svært ved klart at skelne socialøkonomiske virksomheder fra andre aktører. Det-
te gør det vanskeligt for forbrugere og samarbejdspartnere aktivt at tilvælge 
socialøkonomiske virksomheder og produkter. For at skabe de bedste rammer 
for socialøkonomiske virksomheder, er det vigtigt, at socialøkonomiske virksom-
heder får mulighed for at legitimere deres virksomhed og får en fælles identitet 
og regulering gennem lovgivning.   
 
En klar afgræsning af socialøkonomiske virksomheder vil tilmed gøre det muligt 
at følge sektorens udvikling samt at tilpasse lovgivning for denne virksomheds-
type. Dette gælder særligt i forhold til virksomhedernes arbejde med personer, 
der står på kanten af, eller helt uden for, arbejdsmarkedet.  
 
Det er vigtigt, at alle bidrager og er en del af det danske arbejdsmarked så vidt 
muligt. Ikke kun for samfundets skyld, men i høj grad også for den enkeltes. Det 
er en høj prioritet, at også de allermest udsatte har en hverdag, hvor de har no-
get at stå op til. En del socialøkonomiske virksomheder har netop inklusion som 
formål, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne ikke begrænses unødigt i 
deres virke. Det er i dag en barriere for en del socialøkonomiske virksomheder, 
at muligheden for at ansætte flere udsatte ledige begrænses af lovgivningen. Der 
er derfor et behov for at undersøge, hvorvidt reglerne på beskæftigelsesområdet 
kan blive tilpasset, således at socialøkonomiske virksomheder i større omfang 
kan inkludere udsatte ledige på arbejdsmarkedet uden det fører til fortrængning 
eller konkurrenceforvridning. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
REGISTRERINGSORDNING FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Der introduceres en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, 
som skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren. Registrerings-
ordningen skal gøre det muligt for virksomhederne at dokumentere, at de lever 
op til visse standarder i forhold til deres virksomhedsdrift og er transparente.  
Det sker ved at give dem eneretten til betegnelsen ”registreret socialøkonomisk 
virksomhed”. 
 
 
UNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT LEMPE RIMELIGHEDSKRAVET  
Der er igangsat et forsøg, som indebærer mulighed for dispensation fra rimelig-
hedskravet, når en privat virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister 
med løntilskud. Forsøget omfatter kun førtidspensionister ansat med løntilskud 
og løber fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014.  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
som skal undersøge, om det vil kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsat-
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te at lempe rimelighedskravet for en bredere gruppe af ansatte på særlige vilkår i 
socialøkonomiske virksomheder under hensyntagen til at støttet beskæftigelse 
ikke skal fortrænge ordinært ansatte og ikke må være konkurrenceforvridende.  
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STØRRE VIDEN OG KENDSKAB	  
 
Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både forretningsmodellen generelt, virksom-
hedernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf. Alment kend-
skab til socialøkonomiske virksomheders særlige karakteristika er centralt i for-
hold til at opbygge tillid og understøtte interessen for samarbejde hos potentiel-
le kunder, partnere og investorer.  
 
Derfor skal kendskabet til socialøkonomiske virksomheder være højere. Der skal 
sættes ind for at øge kendskabet på alle niveauer og gøre socialøkonomi til et 
kendt koncept hos den danske befolkning. Et øget kendskab kan desuden på sigt 
bidrage til, at nye såvel som erfarne iværksættere vil vælge en socialøkonomisk 
forretningsmodel.    
 
Socialøkonomiske virksomheders muligheder for at opnå større synlighed og 
anerkendelse vurderes af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder at være 
tæt knyttet til deres formåen i forhold til at dokumentere og kommunikere deres 
samfundsnyttige arbejde og resultater. Et styrket fokus på, og bedre redskaber 
til, at arbejde evidensbaseret – dvs. at måle, dokumentere og følge op på den 
forskel, de skaber - vil give socialøkonomiske virksomheder forbedrede mulighe-
der for at markedsføre sig i forhold til potentielle kunder, donorer, samarbejds-
partnere og investorer mv. Sådanne redskaber vil desuden give virksomhederne 
bedre mulighed for at inspirere hinanden samt monitorere og styrke deres egen 
indsats. Samlet vurderes dette at ville kunne afstedkomme en større legitimitet 
af feltet og virksomhedernes indsats. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
OPLYSNINGSINDSATS OM SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Øget kendskab til socialøkonomiske virksomheder er afgørende for at sikre, at 
flere socialøkonomiske virksomheder startes, trives og udvikles. Der skal derfor 
være bredere kendskab til socialøkonomiske virksomheders profil og resultater 
blandt potentielle kunder, investorer og iværksættere samt relevante myndighe-
der og samarbejdspartnere. 
For at sikre dette, gennemføres en oplysningsindsats baseret på en række oplys-
nings- og udbredelsesaktiviteter om socialøkonomiske virksomheders særlige 
karakteristika, sociale værdiskabelse samt samfundsgavnlige effekt.  
 
 
VÆRKTØJSKASSE TIL DOKUMENTATION AF EFFEKT 
Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder redskaber, der kan støtte og 
vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at måle og dokumentere deres 
arbejde samt de resultater, de skaber. Værktøjskassen skal være enkel, så den 
kan bruges, uden at det kræver væsentlige faglige forudsætninger eller et højt 
tidsforbrug for en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal den sikre et fag-
ligt troværdigt niveau, samt at målinger foretaget med den i videst muligt om-
fang er sammenlignelige for investorer, kunder og samarbejdspartnere på tværs 
af socialøkonomiske virksomheder. Værktøjskassen tilpasses EU's standarder for 
dokumentation af social effekt. 
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STYRKET FORRETNINGSGRUNDLAG OG IVÆRK-
SÆTTERI	  
 
Det kan være en stor udfordring at starte egen virksomhed. En udfordring der 
kun bliver større, hvis den valgte forretningsmodel både skal lede til en effektiv 
social indsats samt etablering og opretholdelse af en økonomisk levedygtig for-
retning.  
 
Analyser foretaget af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders indikerer, at 
mange socialøkonomiske iværksættere har begrænset erfaring med og viden om 
forretningsdrift. De brænder typisk for og har omfattende erfaring fra det sociale 
felt, men mangler forretningsmæssige kompetencer. Den manglende forret-
ningsmæssige baggrund betyder samtidig, at socialøkonomiske iværksættere 
generelt ikke har samme naturlige adgang til kompetencer og erfaringsdeling, 
som kan være tilfældet for andre iværksættere. Samlet kan dette yderligere van-
skeliggøre processen med at etablere en socialøkonomisk virksomhed.  
 
Når der skal skabes grundlag for, at flere etablerer, driver og udvikler levedygti-
ge socialøkonomiske virksomheder i Danmark, bør det sikres, at socialøkonomi-
ske iværksættere har adgang til den fornødne hjælp, sparring og vejledning i 
forhold til at udvikle deres forretningsidé samt etablere eller udvide egen virk-
somhed. Dette gælder både traditionelle forretningsmæssige udfordringer samt 
særlige udfordringer knyttet til den socialøkonomiske forretningsmodel.  
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
STYRKET SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI OG FORRETNINGSDRIFT 
Udvikling af nye innovative socialøkonomiske forretningsidéer og bæredygtige 
socialøkonomiske virksomheder i Danmark skal styrkes. Dette søges opnået ved:  

• At gennemføre initiativer hvor iværksættere i en tidlig fase kan få hjælp 
til at udvikle deres socialøkonomiske forretningsidéer, f.eks. i samarbejde 
med relevante uddannelsesinstitutioner. 
• At udvikle et vejledningsværktøj, som giver socialøkonomiske iværksæt-
tere og virksomheder let adgang til information om etablering og udvikling 
af socialøkonomiske virksomheder 
• At styrke socialøkonomiske virksomheders adgang til sparring og vejled-
ning, bl.a. fra erfarne erhvervsledere. 
 

 
DET SOCIALE VÆKSTPROGRAM  
Der er afsat et større beløb til forretningsudvikling af socialøkonomiske virk-
somheder, som har potentiale til at udvikle sin forretning. Socialøkonomiske 
virksomheder har siden 2013 kunne søge om deltagelse i det Sociale Vækstpro-
gram, som indeholder:  

• Tilknytning af professionel forretningsudvikler  
• Camps og kurser med fokus på salg, organisation og ledelse 
• Udviklingsmidler – mulighed for at søge om mindre donationer til igang-
sættelse af nye tiltag i virksomheden 
• Professionel rådgivning om finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigel-
sesretslige forhold 
• Netværk gennem kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder 



 VIRKSOMHEDER I DANMARK    19 

 

 

 
Erfaringerne hidtil viser, at programmet medfører øget salg og omsætning samt 
mulighed for indslusning af flere udsatte ledige i virksomhederne. Det Sociale 
Vækstprogram er forlænget, så programperioden nu løber frem til 2016.   
 
 
PARTNERSKABER MED PRIVATE VIRKSOMHEDER  
Der igangsættes et program, der skal fremme etablering og udvikling af partner-
skaber mellem socialøkonomiske virksomheder og større almindelige virksom-
heder. Målet er at øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder blandt 
andre virksomheder samt at sikre kompetenceudvikling hos socialøkonomiske 
virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder vil kunne inspirere de almin-
delige virksomheder med, hvordan udsatte personer kan indsluses og fastholdes 
på arbejdsmarkedet. Desuden kan de almindelige virksomheder bruge partner-
skabet til at udøve social ansvarlighed ved at støtte socialøkonomiske virksom-
heder, som ofte har en stor andel medarbejdere ansat på særlige vilkår. 
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"Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste
hjemmehjælpsmodtagere

Sagsfremstilling
På finansloven for 2015 er der blevet afsat en pulje til et klippekort på en halv times
ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der
bestemmes af den enkelte kommune. Nedenstående sagsfremstilling vil gennemgå
baggrunden for klippekortsordningen og fremlægge forslag til Socialudvalgets
beslutning vedr. målgruppen for klippekortet.

Baggrund
Modellen indføres på landsplan med udgangspunkt i Finansloven for 2015 og er
inspireret af Københavns Kommunes udmøntning af ældremilliarden fra aftale om
finansloven for 2014.

Der afsættes totalt på landsplan 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og
frem til udbredelse af ordningen.

Det er nye midler, som ligger ud over kommunernes eksisterende budgetter for
2015 på ældreområdet.

Midlerne skal målrettet gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i
kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at
bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre
aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De
ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved
eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den
enkelte borger og hjemmehjælperen. Dog skal alle opgaver udføres indenfor
rammerne af arbejdsmiljølovgivningen.

Det er som nævnt op til den enkelte kommune som led i sin visitation at afgrænse
målgruppen for ordningen lokalt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold skønner, at midlerne kan finansiere en klippekortsordning for
ca.13.500 modtagere på landsplan.

Midlerne er udmeldt som en ansøgningspulje til kommunerne i 2015 og 2016 og
forhåndsreserveres til kommunerne efter en demografisk nøgle for udgiftsbehov.
Det skønnes, at Frederikshavn Kommune ca. vil få 1,036 mio. kr. i 2015 og 2,070
mio. kr. i 2016 til en halv times ekstra hjemmehjælp ugentligt til de borgere, der får
ordningen tilbudt. Kommunerne skal ansøge for at få del i midlerne og skal i den
sammenhæng forpligte sig på at anvende midlerne til en klippekortmodel. Fra 2017
og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Udmøntning af ”Klippekortsordningen” i Frederikshavn Kommune
Som nævnt i det ovenstående udgør Frederikshavn Kommunes andel 1,036 mio.
kr. i 2015 og 2,070 mio. kr. i 2016. Dette svarer til, at ca. 120 borgere i
Frederikshavn Kommune vil kunne få et klippekort i 2015, og ca. 240 borgere vil
kunne få et klippekort i 2016. Dette er udregnet på baggrund af den andel, som
Frederikshavn Kommune bliver tildelt samt med udgangspunkt i en
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gennemsnitstakst af de takster, som er gældende for levering af ydelser jf. SEL §
83.

Det skal dog bemærkes, at såfremt Frederikshavn Kommune ønsker at begrænse
brugen af klippekortet til dagtimerne, kan flere borgere få tildelt et klippekort, idet
taksten er lavere for dagtimer end aften og nat.

Metodikken for kortlægningen af målgruppen er forholdsvis klart defineret i
Finansloven 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter SEL
§ 83. Det er dog op til den enkelte kommune at fastsætte de lokale kriterier for
tildelingen. Derfor har administrationen udarbejdet flg. forslag til minimumskriterier
for, at en borger kan blive tildelt et klippekort i Frederikshavn Kommune:

Borgeren skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf. SEL §
83, og hjælpen skal være af varig karakter.

Borgeren skal være over 65 år gammel.

Borgeren skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren ikke kan
forlade sit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne
begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske og/eller sociale forhold.

Borgeren skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet, og i denne forbindelse
have behov for ledsagelse.

Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer.

Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig vurdering, og
i øvrigt skal alle ovenstående kriterier være opfyldte for, at en borger kan tildeles
klippekortet

Yderligere lægger administrationen op til, at borgeren har mulighed for at spare tid
sammen til en større aktivitet. Dette skal borgeren aftale med den faste hjælper,
som kommer ved borgeren. I Københavns Kommune er reglen for ordningen, at
der maksimalt kan spares 3 timer op hver 6. uge til en længerevarende aktivitet.
Frederikshavn Kommune har mulighed for at fastlægge sine egne regler og
rammer for denne opsparing. Dog skal man være opmærksom på, at jo længere tid
borgeren kan spare op, des større krav stilles der til, at borgeren og leverandøren
kan planlægge aktiviteten, således leverandøren kan have den fornødne dækning
til at hjælpe borgeren med sin aktivitet. Derfor foreslår administrationen, at man
følger opsparingsreglen fra Københavns Kommune, der både giver borgeren
fleksibilitet og samtidig et tidsinterval, der relativt nemt kan planlægges mellem
borger og leverandør.

Ovenstående kriterier er således administrationens oplæg til minimumskriterier for,
at en borger kan komme i betragtning til ”klippekortsordningen” i Frederikshavn
Kommune.

På denne baggrund ønsker administrationen, at Socialudvalget drøfter og træffer
beslutning vedr. de beskrevne kriterier for tildeling af klippekort i Frederikshavn
Kommune.
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Det bemærkes endvidere, at ordningen evalueres ultimo 2015 på et dialogmøde
mellem Ældreråd, Handicapråd og Socialudvalget.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter og træffer
beslutning om flg.:

1.     De beskrevne minimumskriterier for tildeling af ”Klippekortsordningen” i
Frederikshavn Kommune.

2.     Intervallet for opsparing af timer i forhold til ”Klippekortsordningen” jf. det
beskrevne.

3.     Bemyndiger administrationen til at udforme ansøgningen til puljen til
"Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere” på
baggrund af Socialudvalgets beslutninger og indsender denne inden den 18.
februar 2015.

4.     Økonomiudvalget træffer beslutning om frigivelse af midler bevilliget fra pulje
til "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere”.

Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet (ÆR) støtter forslaget, og har følgende bemærkninger hertil:
· - ÆR peger på aktiviteter som: Besøg på kirkegård, sygehusbesøg,

fodterapeut, tøjkøb, bibliotek, holde fødselsdag.
·         - ÆR anbefaler, at man fastholder en målgruppestørrelse, hvor der kan

tilbydes en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp.
·         - ÆR finder det vigtigt, at man orienterer borgere samt pårørende om

ordningen, men ser samtidig en stor udfordring i, at man undgår at få skabt for
store forventninger hos de borgere, der ved ”udvælgelsen” bliver fravalgt.

·         - ÆR ser med bekymring, at midlerne i 2017 vil blive tildelt via bloktilskud,
der ikke er øremærket til ordningen. ÆR anbefaler derfor, at midlerne besluttes
afsat i 2017 til de svageste ældre via en tilføjelse i Ydelses- og
Kvalitetskataloget.

ÆR stillede flere spørgsmål til ordningen og fik følgende orientering:
·         - Hvis borgeren ikke når at anvende de opsparede timer inden for 6-ugers

perioden, bortfalder timerne, og en ny opsparingsperiode starter.
·         - Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det rent praktisk skal foregå med

bestilling af tidspunkt for den tildelte ekstra tid, men der vil være behov for en
vis tidsfrist for bestillingen.

·         - Som udgangspunkt er det den faste hjemmehjælper, der leverer den ekstra
ydelse, men det vil være op til den enkelte leverandør at planlægge.
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·         - Det undersøges, hvorfor skillelinjen er sat ved netop 65 år. (Hvor meget
skal alderen vægte i forhold til øvrige kriterier?)

Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2015
Handicaprådet stiller sig positivt overfor tiltaget, men kan være bekymret over, at ét
af kriterierne handler om alder – de over 65 årige.
Handicarådet henstiller til, at man i højere grad respekterer overskriften på
sagsfremstillingen  ”Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere”.

Fraværende: Jørgen Tousgaard

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden.
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From:Johan Nüchel Hesselholt
To:Marianne Qvist Lessèl
Subject:Re: Frederikshavn & Zulu Sommerbio.

Hej Marianne  

Her er præsentationen, mange tak for hjælpen.

Mvh.
Johan Nüchel Hesselholt

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl <MALL@frederikshavn.dk> wrote:

Hej Terkel/Johan
 
Kan I fortælle lidt mere om hvad det går ud på? Er det film for børn/voksne eller hvem er 
målgruppen. Hvad får Frederikshavn Kommune af markedsføring for de 100.000 kr. Hvilke film 
viste I i hvilke byer sidste år?
 
På forhånd tak.
 
 
Med venlig hilsen
Marianne Lessèl

Afdelingsleder
Ledelsessekretariatet

Direkte: +45 9845 6100
Mobil: +45 3033 7243
mall@frederikshavn.dk

<image001.gif>

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk 
 
 
 
 
 
Fra: Johan Nüchel Hesselholt [mailto:johan@spktrm.dk] 
Sendt: 25. februar 2015 11:18
Til: Anja Bastholm Rasmussen
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Cc: therkel Sand
Emne: Frederikshavn & Zulu Sommerbio.
 
Kære Anja! 
Vi fremsender hermed som aftalt en beskrivelse af de elementer vi levere i forbindelse 
med Zulu sommerbio, samt forudsætninger og hvad vi forventer i forbindelse med en 
samarbejdsaftale. Zulu Sommerbio 2015 afvikles i periode d. 15. juli-15. august 2015, vi 
sigter mod at de to filmfremvisninger i Frederikshavn kommune afvikles i periode d. 15. 
juli og 30. juli 2015 (d. 23. juli og 24. juli undtaget). Datoerne kan først endelig 
bekræftes, primo marts, 
Forudsætninger;
Zulu Sommerbio levere det samme set-up som til de øvrige visninger, hele 
eventafviklingen til to filmfremvisninger, en filmfremvisning pr. aften. Herunder;
- Eventafvikling, projektleder og afviklere.
- Teknisk afvikling og biograf set-up.
- Rettigheder til film og musik, inkl. Koda og Gramex. til de 2 filmvisninger.
- Et passende antal toiletter.
- En bod hvorfra der sælges Zulu Sommerbio merchandise, slik popcorn, sodavand og 
varme drikke. 
- Div. Zulu tiltag og kommercielle partneres aktivering på eventpladsen (endnu ikke 
afklaret)
- Markedsføring af Zulu Sommerbio på div. TV 2 platforme. (kampagnen og omfanget 
defineres i april)
 
Al øvrig markedsføring og tiltag i forbindelse med Zulu Sommerbio 2015, skal 
godkendes af Zulu. 
Det er ikke tilladt at have salg på det udendørs areal i forbindelse med Zulu sommerbio.
 
Frederikshavn kommune leverer:
- Location (Zulu Sommerbio godkender, udfra om det opfylder kravene til udendørs 
filmfremvisning)
- Strøm til eventen, 63 amp CE stik.
- Oprydning og renovation i forbindelse med de 2 afviklingsdage.
- 100.000 kr. eks. moms.
På forhånd tak, og lad mig endelig vide når der er opbakning, eller hvis du har behov for 
yderligere informationer fra mig.  
Therkel
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Zulu Sommerbio
Zulu Sommerbio har i de sidste 13 år 
inviteret glade filmfreaks til gratis film under 
åben himmel i Danmarks fire største byer, 
og har hver sommer har haft små 100.000 
besøgende til de 20 visninger. Der er 
mulighed for at øge antallet af visninger i 
2015. Filmene er typisk nye publikums 
successer, i 2014 blev eksempelvis vist 
American Hustler, Gravity og Dallas Buyers 
club.



Byer i 2015
Frederikshavn har mulighed for at blive en del af det 
officielle Zulu Sommerbio program i 2015, som 
markedsføres i TV-spots på TV2 og Zulu samt eksponering 
på Zulu.dk og Zulu Sociale medie profiler. Den yderligere 
markedsføring er endnu ikke fastlagt. Byen vil som de 
øvrige byer være en del af denne 
markedsføringskampagne. Derover forventes en 
redaktionel omtale af Zulu Sommerbio programmet i div. 
landsdækkende medier. Zulu Sommerbio 2015, afholdes i 
perioden d. 15. juli 2015- 15. august 2015.



Set-up
Zulu Sommerbio levere det samme set-up som til de øvrige visninger, hele 
eventafviklingen, Herunder;
- Eventafvikling, projektleder og afviklere.
- Teknisk afvikling og biograf set-up 
- Rettigheder til film og musik, inkl. Koda og Gramex. til de 2 filmvisninger.
- Et passende antal toiletter.
- En bod hvorfra der sælges Zulu Sommerbio merchandise, slik popcorn, sodavand 
og varme drikke.
- Div. Zulu tiltag på eventpladsen (endnu ikke afklaret)
- Omtalte markedsføring på div. TV 2 platforme. 

Vi forventer at samarbejdsbyerne leverer:

- Strøm til eventen, 64 amp CE stik, (derfra håndtere vi resten)
- Oprydning og renovation i forbindelse med de 2 afviklingsdage.
- 100.000 kr. eks. moms.
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