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1. Evt. salg af skov- og hedearealer

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.
 
Indstillingens punkt 1., 2. og 4.:
Alle bud forkastes, udbud annulleres.
 
Indstillingens punkt 3: 
Et flertal godkender indstillingen.
 
Indstillingens punkt 5: 
Et flertal anbefaler overfor byrådet.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde indstillingens punkt 3 og 5.
 
Nettoindtægten anbefales tillagt de budgetterede anlægsmidler til salg af 
ejendomme.
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/6132
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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2. Forslag til lokalplan - Boligområde ved Guldmajsvej, 
Skagen samt kommuneplantillæg 09.83

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2013, at der igangsættes ny 
planlægning med henblik på parcelhusudstykning på ansøgt areal nord for 
Cronborgvej. Det er endvidere besluttet, at det kommunale areal vest for 
lokalplanområdet medtages i kommuneplantillægget.
 
Center for Teknik og Miljø har derpå i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag 
til lokalplan SKA.B. 05.10.02 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83. 
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at overføre arealet fra eksisterende 
kommuneplanramme SKA.B.05.08 til eksisterende ramme SKA.B.05.10, således at 
der åbnes mulighed for etablering af åben-lav bebyggelse.
 
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav bebyggelse. 
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 m2. 
Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom, og 
bebyggelsen kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale 
bygningshøjde må ikke overstige 7,5 meter fra et fastlagt niveauplan.
 
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udseende, som 
i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende boligområde øst for 
lokalplanområdet. Herved søges sikret en god harmoni i området.
 
For at sikre bebyggelsen i området mod oversvømmelser, er der indsat 
bestemmelser om at mindste sokkelkote fastsættes til 2,5 m DVR90, og at ny 
bebyggelse ikke må tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod oversvømmelser.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.B.05.10.02 samt kommuneplantillæg 
nr. 09.83 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 

Bilag
- SKA.B.05.10.02 (PMU05.05.15).pdf (dok.nr.77644/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24628
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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3. Endelig vedtagelse af lokalplan - Erhvervsområde ved 
Strandklit i Skagen og kommuneplantillæg nr. 09.75

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. juni til den 25. august 
2014, hvilket har givet anledning til indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat 
af april 2015. Indsigelserne drejer sig i det væsentligste om forholdet til § 3 
udpegninger i området og vejadgang til bebyggelsen i området.
 
Lokalplanområdet er beliggende øst for boligbebyggelsen Skagen Nordstrand. 
Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af et hotelbyggeri i områdets 
sydlige del og at friholde områdets nordlige del for bebyggelse med henblik på at 
sikre området som naturområde i form af klithede.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes, idet vejadgangen afventer konkret beslutning herom i 
udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 

Bilag
IndsigelsesnotatLP.SKA.E.06.01.01 Strandklit.doc (dok.nr.73198/15)
Kort med forslag til erstatningsnatur.pdf (dok.nr.73193/15)
EndeligVedtagetLP.SKA.E.06.01.01Strandklit.pdf (dok.nr.73205/15)
Endelig VedtagetStrandklit KPLtillæg.pdf (dok.nr.73207/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8414
 Forvaltning: CTM
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU
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4. Fremtidigt beredskab i Nordjylland

Sagsfremstilling
Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. 
juni 2014 i KKR Nordjylland(Kommune Kontakt Rådet) besluttet, at 
kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige 
struktur på beredskabsområdet. 
 
KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde, og 
på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt 
fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.
 
KKR drøftede oplægget på sit møde 24. april 2015, og anbefaler, at de 11 
Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at 
indtræde i et fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016
 
KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om, at der i processen 
frem mod endelig etablering af selskabet

 udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter 
håndteres

 fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter 
befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel

 at det i det endelige aftalesæt sikres at udbud af en større del at de 
operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner ikke har praksis for at 
indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages når den 
endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.
 
Forslaget tager afsæt i følgende pejlemærker. 
Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en 
strukturtilgang med tre niveauer:

1. Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
2. Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
3. Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)

 Ingen forringelse af responstiden
 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
 Anvendelse af den bedst mulige teknologi
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted
 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
 Nærvær i brandsyn
 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet 

(den risikobaserede dimensionering)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14881
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU/BR
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 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
 Forebyggelse opprioriteres
 Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til 
rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der 
er vedlagt som bilag. 
 
Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.
 
Organisering

 Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et § 60-selskab
 Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant 

for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør 
ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver 
mulighed herfor

 Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra 
hver af de fire klynger

 For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter 
anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der 
tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med 
medarbejderrepræsentanter

 Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren 
sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den 
øvrige ledelsesgruppe

 Der etableres én vagtcentral
 Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og 

myndighedsopgaverne

-       Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og 
Brønderslev)

-       Midt (Aalborg)
-       Vest (Thisted og Morsø)
-       Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

 De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, 
kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger

 I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i 
dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. 
Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at 
tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet

 Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for 
klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler 
udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative 
opgaver
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 Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne 
fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen 
på i alt 7,5 mio. kr.

 Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er 
dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. 
Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for 
regnskabsår 2014

 Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og 
lønfremskrivningsprocenter

 Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med 
besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved op-
start i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra 
indbyggertallet pr 1. januar 2015

 I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere 
reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.

 Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med 
mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til 
det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er 
forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og 
beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre 
andet aftales.

 I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet 
for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for 
at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset 
når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt 
foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør 
dimensioneringen

 I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende 
finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor 
rammen.

 Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af 
ejerkommunerne.

 Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. 
Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske 
værdi vurderet af en sagkyndig person pa området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der 
etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed 
i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse 
bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner. 
 
Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere 
besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire 
klynger.
 
Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt 
fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om 
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virksomhedsoverdragelse. 
 
Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, 
kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af § 60-selskabet, 
og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af 
medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.
 
Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det 
samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab 
indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være 
udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.
 
Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries via 
følgende parametre:

 Samlet administration og ledelse 
 Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre 
 Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende 

dimensionering 
 Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere 
yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der 
arbejdes med en fasemodel i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.
 
Fase 1 - etableringsfasen
2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler 
et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen 
på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er 
opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.
 
Fase 2 - indfasning
Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. 
Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det 
nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst 
allerede i 2017.
 
Fase 3 - drift
Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt 
justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen
 
Videre proces
Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få 
beskrevet snitflader og ”komme i gang”. 
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For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til 
udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at 
den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ 
sparrings/styregruppe i etableringsfasen. 
 
Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 
2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og 
kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der træffes en principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for 
de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne

2. arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de 
anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland 
– baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger

3. endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november-mødet i 
byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 

Bilag
Bilag 1 - Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version (dok.nr.80090/15)
Bilag 2 - Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt (dok.nr.80092/15)
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5. Anlægsregnskaber 2014 Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
På Teknisk Udvalgs budgetområder er der i regnskab 2014 afsluttet et 
anlægsprojekt, ”akutrenovering havne”.
Der er udarbejdet et anlægsregnskab for projektet og dette har været fremsendt til 
kommunes revision BDO for godkendelse.
 
Bevillingen til projektet blev givet på Byrådsmødet 5. november 2012 og lød på 
2.200.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift er på 2.200.000 kr. fordelt med 991.331 kr. i 2012, 
1.152.992 kr. i 2013 og 55.677 kr. i 2014.
 
Anlægsregnskabet er nu revisorpåtegnet uden anmærkninger 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender og videresender 
anlægsregnskabet for akutrenoveringer af havne til Økonomiudvalgets og Byrådets 
godkendelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 

Bilag
anlægsregnskab akutrenovering.pdf (dok.nr.73506/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9821
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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6. Anlægsregnskaber Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets område blev der i 2014 afsluttet 4 anlægsprojekter. Der er 
udarbejdet anlægsregnskaber for hver projekt og disse har været fremsendt til 
revisionen.
 
Projekt Udvalg Forbrug 

kr.
Budget kr. Afvigelse 

kr.
Skagen Sundhedscenter ØU 5.475.726 5.700.000 224.274
Ombygning vedr. 
Ungeenheden

ØU 6.533.246 6.475.000 -58.246

Etablering af 
lærerarbejdspladser

ØU 2.200.000 2.200.000 0

Udvid/hjemtagelse pladser 
døgn.

ØU 12.825.521 13.502.559 677.038

 
Merforbrug på projektet - Ombygning vedr. Ungeenheden – samt mindre forbrug på 
projekterne Skagen Sundhedscenter og Udvidelse hjemtagelse pladser 
døgninstitutioner er alle opgjort i forbindelse med overførselssagen.
 
Alle anlægsprojekter er nu revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 
godkende de 4 revisorpåtegnede anlægsregnskaber.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/9421
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Samlet opstilling - Skagen Sundhedscenter (dok.nr.81250/15)
Ledelseserklæring - Skagen Sundhedscenter (dok.nr.81253/15)
Revisorerklæring for anlægsprojekt Skagen Sundhedscenter - Skagen Sundhedscenter 
revisorerklæing.pdf (dok.nr.81248/15)
Samlet opstilling - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden (dok.nr.81245/15)
Ledelseserklæring - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden (dok.nr.81246/15)
Revisorerklæring for anlægsregnskab Ombygning Hånbækskolen Ungeenhed - Ombygning 
Hånbækskolen Ungeenhed revisorerklæing.pdf (dok.nr.81243/15)
Samlet opstilling - Etablering af lærerarbejdspladser (dok.nr.81235/15)
Ledelseserklæring - Etablering af lærerarbejdspladser (dok.nr.81237/15)
Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskab etablering af lærerarbejdspladser - Etablering af 
lærerarbejdspladser - revisorerklæring.pdf (dok.nr.81231/15)
Ledelseserklæring - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst. (dok.nr.81228/15)
Revisorerklæring til anlægsregnskab - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninstitution - Udvidelse 
hjemtagelse pladser døgninstitution - revisorerklæring.pdf (dok.nr.81226/15)
Samlet opstilling - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst. (dok.nr.31919/15)
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7. Tolne Skov ApS - salg af anparter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune ejer i alt 22 anparter i Tolne Skov ApS, idet alle de 3 
gamle kommuner(Skagen, Frederikshavn, Sæby), hver især ejede anparter i 
selskabet. 
 
Ejerandelen i selskabet er 3,385 %.
 
Tolne Skov er et væsentligt forsyningsområde i forhold til vandforsyning i 
Frederikshavn Kommune, og der har derfor været drøftelser mellem Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Forsyning A/S om, at Frederikshavn Forsyning A/S 
gennem et eventuelt køb af Frederikshavn Kommunes anparter i Tolne Skov, 
kunne sikre sig den nødvendige indflydelse omkring skovens drift, og derigennem 
varetage vandforsyningsinteresserne for selskabet.
 
I Frederikshavn Kommunes regnskab 2014 er anparterne optaget til en værdi på 
376.870 kr. på baggrund af egenkapitalen i selskabet 31. december 2013.
 
Der er dog gennemført handler i 2014 som indikerer, at markedsprisen på 
anparterne er noget over dette niveau. Dette støttes af vurderinger fra mægler med 
kompetence i hede- og skovarealer. Desuden kan den aftalte pris tage højde for, at 
køberen har en særlig interesse i det pågældende aktiv, hvilket Frederikshavn 
Forsyning A/S jo har gennem vandindvindingen.
 
På baggrund af ovennævnte, vurderes det, at et salg til en pris på 650.000 kr. vil 
være den rigtige pris for anparterne i Tolne Skov Aps såfremt de sælges til 
Frederikshavn Forsyning A/S.
 
Bevillingsmæssigt vil salget medføre en ændring i værdien for aktier, anparter m.m. 
som reduktion med 650.000 kr. Samme beløb tillægges kassebeholdningen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. Frederikshavn Kommunes anparter i Tolne Skov ApS sælges til 
Frederikshavn Forsyning A/S for et beløb på 650.000 kr.

2. At bevillingen vedr. aktier og anparter reduceres med 376.870 kr.
3. At bevillingen vedr. renter og kursgevinster øges med 273.130 kr. som 

indtægt
4. At kassebeholdningen øges med 650.000 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16630
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Et flertal anbefaler indstillingen med bemærkning om, at Frederikshavn Kommune 
betinger sig en tilbagekøbsret i tilfælde af, at Forsyningen ønsker at sælge 
anparterne.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
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8. Byrådsseminar 2014

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Synlighed blev valgt som beslutningstema, der udarbejdes kommissorium for det 
videre arbejde.
 
Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2015 er udarbejdet.
vedhæftede kommissorium, for det videre arbejde med beslutningstemaet 
synlighed

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender realiseringen af de foreslåede 
aktiviteter. 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
Kommissorium Synlighed  (dok.nr.83373/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: UE
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: ØU
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9. Finansiering af Det maritime brancheudviklingscenter 
MARCOD

Sagsfremstilling
Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD søger Frederikshavn Kommune 
om kr. 175.000 pr. år for perioden 2016-2018.
 
MARCOD har gennem de senere år etableret sig som specialiseret 
erhvervsfremmeaktør for den maritime branche med et særligt afsæt i Nordjylland. 
MARCOD søger Vækstforum Nordjylland om støtte til etablering af en maritim 
erhvervsklynge med det formål at styrke de maritime virksomheder i forhold til 
økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet.
 
Det maritime erhvervsliv udvikler sig positivt flere steder i Nordjylland. Men 
Frederikshavn Kommune er den kommune i Nordjylland med det største maritime 
vækstpotentiale, og havneudvidelser i Skagen og Frederikshavn fungerer som en 
katalysator for yderligere maritim vækst i lokalområdet. MARCOD søger 
Frederikshavn Kommune om 175.000 kr. pr. år i 3 år til medfinansiering af 
MARCOD, som regional maritim erhvervsklynge.
 
MARCOD, som specialiseret erhvervsfremmeaktør, er af væsentlig betydning for 
udviklingen af kommunens maritime vækstspor. MARCOD kan med base i det 
stærke maritime miljø i Frederikshavn, binde initiativer og aktører sammen i en 
større helhed på tværs af regionen til gavn for både de maritime virksomheder og 
uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Opgaven som specialiseret 
erhvervsfremmeaktør betyder, at MARCOD skal styrke de nordjyske maritime 
virksomheder med innovation og branchespecifik viden fra regionale og nationale 
aktører. Opgaven løftes som et supplement til Erhvervshus Nords generelle 
erhvervsfremmeopgave. 
 
En stærk maritim klynge i Nordjylland ”Det Blå Nordjylland” er ligeledes et 
fokusområdet for de 11 nordjyske kommuner i det nyetablerede Business Region 
North Denmark (BRN). Det Blå Nordjylland består af mere end 300 maritime 
virksomheder og beskæftiger mere end 15.000 personer (10 % af arbejdsstyrken i 
Nordjylland). I REVUS, den regionale udviklingsstrategi, er det maritime område 
ligeledes udpeget til at være en styrkeindsats i Region Nordjylland.
 
Med afsæt i det regionale maritime fokus søger MARCOD ligeledes de øvrige 
nordjyske kommuner om tilskud til medfinansiering til klyngeansøgningen hos 
Vækstforum Nordjylland. Det samlede 3-årige budget udgør 11.958.780 kr. hvoraf 
50 % søges finansieret af de regionale udviklingsmidler udmøntet af Vækstforum.
 
I takt med at MARCOD etableres som regional erhvervsklynge, frasiger 
Frederikshavn Kommune sig udpegningsretten af 3 medlemmer til MARCODs 
bestyrelse. Derfor bliver det fremadrettet strategisk vigtigt at opretholde koblingen 
mellem MARCOD og de maritime virksomheder i Frederikshavn Kommune.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15344
 Forvaltning: UE
 Sbh: rbgu
 Besl. komp: ØU
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Fusion mellem MARCOD og Det Maritime BrancheUdviklingsCenter MBUC
For at samle kræfterne og ikke mindst styrke indsatsen er det blevet besluttet med 
virkning fra 2016, at fusionere MARCOD og Det Maritime BrancheUdviklingsCenter 
(MBUC). Den forestående fusion er blevet godkendt af henholdsvis bestyrelsen i 
MARCOD og parterne bag MBUC; Martec, Erhvervshus Nord, MARCOD. Som en 
samlet enhed kommer centret til at være det maritime erhvervslivs fælles 
indgangsportal til maritim uddannelse, kompetenceudvikling, netværk samt 
forretningsudvikling, herunder produkt- og teknologiudvikling. 
 
Fusionen mellem MARCOD og MBUC bidrager til en koordineret, samlet og styrket 
indsats til gavn for det maritime erhvervsliv i Frederikshavn Kommune. Ligesom 
fusionen vil styre til MARCODs potentiale for at indfri Regerings Blå Vækstplan.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 

1. bevilliger 175.000 kr. pr. år i 2016-2018 til etableringen af MARCOD som 
regional erhvervsklynge, som tages fra Økonomiudvalgets 
erhvervsudviklingspulje.

2. fraskriver sig udpegningsretten af 3 medlemmer til bestyrelsen i MARCOD
3. orienteres om fusionen mellem MARCOD og Det Maritime 

BrancheUdviklingsCenter MBUC med virkning fra 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Erklæring afståelse af udpegningsretten til bestyrelsen.PDF (dok.nr.83575/15)
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10. Nedlæggelse af Toppen af Danmark

Sagsfremstilling
På generalforsamlingen for Toppen af Danmark A/S blev det besluttet at nedlægge 
Toppen af Danmark A/S. Ligeledes blev der foreslået, at Hjørring og Frederikshavn 
Kommuner overtager Fonden Toppen af Danmarks aktier i selskabet. 
Økonomiudvalget skal tage stilling til om Frederikshavn Kommune kan tilslutte sig 
til overtagelse af halvdelen af Fonden Toppen af Danmarks aktier i aktieselskabet 
Toppen af Danmark A/S samt en efterfølgende nedlæggelse af selskabet.

På baggrund af et oplæg fra kommunerne besluttede bestyrelsen for Toppen af 
Danmark I foråret 2014, at ændre organiseringen af samarbejdet. Det betød, at 
sekretariatet for Toppen af Danmark, pr. 31/12 2014 blev decentraliseret og 
placeret hos turistforeningerne. Toppen af Danmark samarbejdet er således i 2015 
fortsat som et forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner og de 5 turistforeninger i de to kommuner. Der er således ingen 
aktiviteter tilbage i Toppen af Danmark A/S.

På den nyligt afholdte generalforsamling for Toppen af Danmark A/S den 20. april 
2015 tiltrådte deltagerne bestyrelsens indstilling om en nedlæggelse af 
aktieselskabet. Dette forventes ske i løbet af 2015.

Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende 
ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer 
områdets turistforeninger. Formålet med selskabet var at formidle et samarbejde 
mellem kommuner og øvrige aktionærer med henblik på at fremme udviklingen af 
en sammenhængende turisme i ”Toppen af Danmark” området. Aktionærkredsen 
består i dag af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af 
Danmark.
 
Aktiekapitalen er på 500.000 kr. Aktierne er fordelt med 46⅔ % til Hjørring 
Kommune, 36⅔ % til Frederikshavn og 16⅔ % til Fonden Toppen af Danmark.
 
I forbindelse med en nedlæggelse af Toppen af Danmark A/S har Hjørring 
Kommune forpligtiget sig til at opbevare alt materiale fra Toppen af Danmarks A/S, 
herunder på vegne af de øvrige ejere/aktionærer, at overtage evt. forpligtigelser 
frem til 2025 for de gennemførte EU projekter. 
 
I den forbindelse er det foreslået af bestyrelsen at Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner overtager Fonden Toppen af Danmarks aktieandel svarende til 8⅓ % til 
hver, således at det er de to kommuner, der har eventuelle forpligtigelser ift. EU 
projekterne.
 
Ved en overdragelse af Fonden Toppen af Danmarks aktier til Frederikshavn og 
Hjørring Kommuner modtager Fonden et beløb svarende til aktiepostens andel af 
aktiekapitalen svarende til 83.000 kr. ud af de 500.000 kr. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/10025
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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Efterfølgende skal selskabet likvideres, hvor Frederikshavn Kommune vil få sin 
andel på 45 % af egenkapitalen udbetalt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Frederikshavn Kommune overtager halvdelen af Fonden Toppen af 
Danmarks aktier i Toppen af Danmark A/S

2. tiltræde beslutningen om nedlæggelse af Toppen af Danmark A/S.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Referat af bestyrelsesmøde samt generalforsamling 20.04.15 m.v. - Referat GF TAD AS 
200415_2.pdf (dok.nr.83512/15)
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11. Ny samarbejdsaftale - Toppen af Danmark 2015

Sagsfremstilling
På baggrund af et oplæg fra kommunerne besluttede bestyrelsen for Toppen af 
Danmark i foråret 2014, at ændre organiseringen af de to kommuners fælles 
turismesamarbejde Toppen af Danmark A/S.
 
Baggrunden herfor var de markante ændringer af de strukturelle og økonomiske 
vilkår på det nationale, regionale og lokale niveau på turismeområdet. Bl.a. 
etablering af 3 nationale turismeselskaber, arbejdet med at skabe en ny regional 
samarbejdsstruktur på turismeområdet og samarbejde om et turismepartnerskab 
for Vestkysten fra syd til nord.
 
Beslutningen blev, at der skulle arbejdes hen imod en endnu mere fokuseret og 
stærkere turismeindsats i Toppen af Danmark, men samtidigt via et forenklet 
samarbejde. 
 
Pr. 1.januar 2015 ændrede Toppen af Danmark sig fra at være en organisation 
med bestyrelse og sekretariat til at være et samarbejde, der drives af de lokale 
turistforeninger i de to kommuner. Opgaveporteføljen aftales via en 
samarbejdsaftale indgået mellem de lokale turistforeninger og de to kommuner. 

Samarbejdsaftalen omfatter to opgaveområder.
 
Markedsføring:

 En fælles koordinerende indsats for profilering og markedsføring af 
"brandet" Toppen af Danmark

 En fælles markedsføringsstrategi for Offline og Online markedsføring  

 Udvikling/videreudvikling af digitale platforme

 Markedsføring ift. synliggørelse af destinationens oplevelsestilbud i tæt 
samarbejde med erhvervet

Service ift. Erhverv:

 Opbygning af samarbejde, der bidrager til udvikling af turismen i Toppen af 
Danmark Samarbejdet

 Videndeling ift. lokalt engagement og indgående kendskab til lokale 
virksomheder, andre lokale forhold og gæsteoplevelser

 Afholdelse af erhvervsarrangement (er) 

Turistcheferne i Hjørring Kommune samt direktøren for Turisthus Nord er 
tilsammen ansvarlige og forpligtet til udmøntningen af samarbejdsaftalen og stiller 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/10025
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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ressourcer til rådighed for løsning af de forskellige opgaver. Turisthus Nord er 
tovholder for ”Offline” indsatsen og Løkken Turistforening er tovholder for ”Online” 
indsatsen. Det vil sige at de to sidstnævnte hver har medarbejdere ansat, der er 
dedikeret til løsning af de faste opgaver i Toppen af Danmark Samarbejdet.

Den faste opfølgning på samarbejdsaftalen sker ved 2 årlige møder, hvor indsatsen 
evalueres, nye ideer drøftes, viden deles og der tages en drøftelse af deltagelse i 
eksterne fora med henblik på indflydelse i disse fora.

Aftalen er gældende fra 1. januar 2015.

Samarbejdsaftalen kan opsiges skriftligt med minimum 6 måneders varsel før et 
kalenderårs udløb pr. 31. december.
 
Bestyrelserne for de 5 turistforeninger i Toppen af Danmark har tiltrådt 
samarbejdsaftalen.

Hjørring og Frederikshavn Kommuner bidrager til løsning af opgaverne i Toppen af 
Danmark Samarbejdet med tilsammen 1,2 mio. kr. Turisthus Nord og Løkken 
Turistforening modtager hver 600.000 kr. Midlerne hertil er afsat i budgettet med 
600.000 kr. under Udvikling & Erhvervs budget

Der aflægges et projektregnskab i forbindelse med turistforeningernes 
regnskabsaflæggelse

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at, Økonomiudvalget godkender Samarbejdsaftalen 
for Toppen af Danmark samarbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Udkast til samarbejdsaftale mellem Frederikshavn og Hjørring kommuner og 
turistforeningerne (dok.nr.83809/15)
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12. Deltagelse i Foreningen for Vestkystpartnerskab

Sagsfremstilling
Den 18. juni 2015 er der indkaldt til generalforsamling og stiftelse af foreningen 
”Partnerskab for Vestkystturisme”.Der skal tages stilling til Frederikshavn 
Kommunes deltagelse i stiftelsen af foreningen. 

Formålet med stiftelse af foreningen ”Partnerskab for Vestkystturisme ” er aktivt at 
medvirke til fremme og udvikling af vestkystturismen. Vestkystturisme skal være et 
vækstlokomotiv til inspiration og pejlemærke for dansk og international kystturisme. 
Vestkystturismen skal være kendt for og kendetegnet ved en mangfoldighed af 
oplevelses- og overnatningsmuligheder. Vestkystturisme skal være præget af 
produkter, som til stadighed er absolut attraktive i sammenligning med tilsvarende 
ydelser på andre destinationer. 

Vestkystpartnerskabet er en del af regeringens turismelov fra 2014. Hvori der er 
angivet at selskabet for Dansk Kyst og Natur skal være medvirkende til etablering 
af et Vestkyst Partnerskab og et Østersøpartnerskab.

Foreningen ”Partnerskab for Vestkystturisme” stiftes af samarbejdet mellem de 11 
Vestkystkommuner (Fra Tønder til Skagen), Dansk Kyst- og Naturturisme og de tre 
vestdanske regioner.  De nordjyske kommuner er: Frederikshavn, Hjørring, 
Jammerbugt og Thisted.

Der nedsættes en bestyrelse som tegner foreningen. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer. De 11 vestkystkommuner udpeger 3 medlemmer, hvoraf den ene er 
født formand. 2 udpeges af Dansk Kyst Naturturisme. De sidste 4 vælges blandt 
øvrige medlemmer, hvoraf en er født næstformand, på foreningens 
generalforsamling.

Der er for partnerskabet udarbejdet en handleplan, hvori der arbejdes med 2 
indsatsområder, der skal være medvirkende til at udvikle og markedsføre 
destinationen: 

 Marked og produkt

 Erhvervsklima/udvikling af erhvervet

Foreningens medlemmer forventes at være stifterne samt øvrige interesserede 
aktører, som har relevant interesse og udviklingskraft til at arbejde for at sikre den 
nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i foreningens handlingsplan. 

Til at drive foreningen etableres et sekretariat, bestående af to medarbejdere, som 
Dansk Kyst og Naturturisme stiller til rådighed samt 3 netværksbaserede årsværk 
finansieret af de 11 vestkyst kommuner. Derudover forventes ansat et antal 
projektfinansieret projektledere. Udover mandskabsressourcer skal de 11 
vestkystkommuner dele udgifterne til husleje og drift af sekretariatet. Sekretariatet 
vil have til huse i helholdsvis Ringkøbing Skjern og Jammerbugt. Stifterne forpligter 

 Åben sag
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sig til at indgå en 3 årig finansieringsaftale for perioden 2015-2017. 

Økonomien for sekretariat og medarbejderressourcer baseres på en 
fordelingsnøgle på en 50/50 fordeling af den enkelte kommunes befolkningstal og 
kommercielle overnatninger. 

Basisøkonomien for partnerskabet er 500.000 kr. fordelt på:

Udgifter Kr.

Basisomkostninger (husleje, el, varme, rengøring mv.) 300.000

Diverse kontorhold (print, kaffe, mødeaktiviteter) 60.000

Kontor (it, bredbånd, mv) 40.000

Vedligehold (10 % af basis) og forsikring 50.000

Omkostninger til generalforsamling, revision mv 50.000

Ialt 500.000

 

For de 4 nordjyske kommuner er udgifterne til basisdrift årligt:
Frederikshavn: 52.806 kr., Hjørring: 50.577 kr., Jammerbugt: 39.165 kr., Thisted: 
30.816 kr.
De medarbejderressourcer som skal leveres svarer for de 4 kommuner 
sammenlagt til et årsværk. 

Med et medlemskab af foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er det 
forventningen at der i markedsføringsinitiativer ift. det tyske marked, vil være 
potentielle muligheder for at kunne øge tiltrækningen fra det tyske marked og 
understøtte det nordjyske turismeprodukts potentiale.

Det er vigtigt med det nye regionale destinationsselskab at Nordjylland opfattes 
som én destination. Det handler om at skabe sammenhæng og balance i regionens 
turismeindsats, således at indsatsen er enstrenget fra Nordjyllands side. Det vil på 
den baggrund ikke være hensigtsmæssigt at de 4 nordjyske vestkystkommuner går 
enegang. Derfor bør udmøntningen af medlemskabets netværksressourcer ske via 
Destinationsselskabet Nordjylland. 

Det foreslås derfor, at de 4 nordjyske vestkystkommuners (Thisted, Jammerbugt, 
Hjørring og Frederikshavn Kommuner) medlemskab tilknyttes via Business Region 
North Denmark (BRN). 

Det foreslås, at deltagelse i Partnerskab for Vestkystturisme finansieres via de 
”fleksible” midler på 4 kr. pr indbygger, som kommunerne selv kan disponere over i 
BRN samarbejdet for perioden 2015-2017.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Frederikshavn Kommune melder sig ind i Foreningen ” Partnerskab for 
Vestkyst Turisme”

2. de 4 kommuner finansierer én ressourceperson 
3. Frederikshavn Kommunes samlede finansiering søges, sammen med de 

andre kommuner, finansieret af de fleksible midler Business Region North 
Denmark

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Partnerskab for Vestkystturisme - Strategi og organisering for Partnerskab for 
Vestkystturisme.pdf (dok.nr.83576/15)
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13. 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 20. maj 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
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14. Budgetrammer for budgetlægningen for 2016 - 2019

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på sit møde i marts udmeldt budgetrammer for 2016 - 2018. 
Ved denne lejlighed var der enighed om at revurdere Sundhedsudvalgets ramme, 
når regnskabsresultatet for 2014 forelå, hvilket nu er tilfældet.
 
Baggrunden for drøftelsen er, at SUU´s budget for medfinansiering hvert år 
reguleres i forhold til KL´s skøn for fremtidige udgifter på området. KL´s udmelding 
for 2016 baseres på kommunens faktiske udgifter i 2014, reguleret i forhold til KL´s 
skøn for fremtidig udvikling.  KL´s udmelding forventes at foreligge ultimo juni, 
hvorefter rammen justeres på plads. 
 
Af hensyn til budgetprocessen ønskes det imidlertid allerede nu, at budgetrammen 
tilpasses en forventelig opjustering af udgifterne, hvorfor SUU´s budgetramme 
forøges med 10 mio. kr.
 
Da der ikke er budgetmæssig mulighed for at øge kommunens samlede 
udgiftsniveau, skal der samtidig ske en tilsvarende reduktion af rammerne på 
øvrige områder.
 
Forslag til fordeling af en rammereduktion på i alt 10 mio. kr. vil foreligge til 
Økonomiudvalgets møde.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. SUU´s budgetramme (medfinansiering) for 2016 og overslagsårene 
forøges med 10 mio.

2. budgetrammerne i øvrigt reduceres med 10 mio. fordelt efter en model som 
fremlægges på Økonomiudvalgets møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Indstillingens punkt 1: Godkendt
Indstillingens punkt 2: Budgetrammerne reduceres således:
- Sundhedsudvalget: 0,5 mio. kr.
- Socialudvalget: 5,5 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 1 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 2 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: 0,5 mio. kr.
- Børne- og Ungdomsudvalget: 0,5 mio. kr.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

 Åben sag
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15. Budget 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
Ifølge den vedtagne budgetprocedure for budget 2016 – 2019 skal alle udvalg 
behandle budgetforslag for eget område på møder i juni måned. 
 
Rammen på Økonomiudvalgets drift 2016 udgør i alt 427.176.460 kr. 
 
Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2016 – 2019 vedtaget følgende 
reduktioner:

 demografiregulering i budgetår 2016 på -0,65 mio. kr.
 en yderligere 1 % - produktivitetsstigning i budgetår 2019 på -4,2 mio. kr. 

Produktivitetsprocenten har en stigende virkning i alle budgetoverslagsår. 

Digitaliseringspuljen udgør en øget reduktion i budgetår 2016 med budget på -3,2 
mio. kr. 
 
Demografiregulering og digitalisering er indarbejdet og håndteret af de enkelte 
centre. 
 
Rammen på Økonomiudvalgets anlæg 2016 udgør i alt 35.211.197 kr. 
 
Rammen på Puljer til tværgående formål udgør i alt -2.022.386 kr. Rammen består 
af 1,1 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af lærere og pædagoger. Derudover 
består rammen af -3,1 mio. kr. vedrørende restpulje til udmøntning af 25 mio. kr. 
puljen, der blev fundet ved hjælp af de båndlagte midler i budget 2014. Restpuljen 
er stigende til -3,8 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019. 
 
Den samlede pris- og lønvirkning i budgetår 2016 udgør 3,8 mio. kr., som er 
indregnet i rammen. 
 
I Ledelsessekretariatet blev der i forbindelse med budgetforlig 2012 medtaget et 
sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Dette 
har medført en økonomisk udfordring i budgetår 2016 og øvrige budgetoverslagsår 
på 1,7 mio. kr. 
 
Direktionen vil frem mod Økonomiudvalgets møde i juni arbejde med 
løsningsmodeller i forhold til budgetudfordringer på Puljer til tværgående formål.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 Åben sag
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.
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16. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig 
helhedsplan (skema B) for skagen Boligforening, afdeling 12, 
Polarstjernevej i Skagen

Sagsfremstilling
Skagen boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at 
den endelige helhedsplan (skema B) for Afdeling 12, Polarstjernevej 1-42 i Skagen 
godkendes.
 
Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 den foreløbige helhedsplan med 
en anskaffelsessum på 15.084.392 kr., fordelt med 11.520.000 kr. på støttede 
arbejder og 3.564.392 kr. på ustøttede arbejder.
 
Byrådet godkendte desuden deltagelse i kapitaltilførsel med 200.000 kr. og en 
samlet kommunal garantistillelse for realkreditlån på 13.084.392 kr. 
 
Der foreligger nu efter afholdt licitation forslag til en endelig helhedsplan. 
 
Det samlede budget for gennemførelse af renoveringen udgør nu 16.536.541 kr. 
De støttede arbejder udgør 8.335.852 kr., og de ustøttede arbejder (ekstraordinære 
renoveringsarbejder) udgør 4.000.000 kr.
 
Derudover er der ustøttede ”private” arbejder for 4.200.689 kr.  Disse finansieres 
dels ved afdelingens henlæggelser (1.636.297 kr.), ved trækningsret (1.000.000 
kr.) og ved lånefinansiering (1.564.392 kr.). 
 
Stigningen i anskaffelsessummen skyldes, at der er foretaget indeksering siden 
skema A blev godkendt. 
 
Derudover er der en forøget sum til nedrivning på baggrund af, at klinker/fliser har 
vist sig at være ekstremt (unormalt) blyholdige, hvorfor ned- og 
opbrydningsarbejder i badeværelser er dyrere end forventet. Dette har 
Landsbyggefonden godkendt som ekstrabevilling. 
 
Renoveringen omfatter stadig:

 Sikring af tagværksstabilitet.
 Fornyelse af tagdækningen –i form af et helt nyt (tæt og velegnet) undertag 

med afledte ydelser. En helt ny tagdækning i form af et fast 
bræddeunderlag og en 2 lags tagpaplistetækning.

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

 Udskiftning af yderdøre, hvilket også bidrager til et mindre varmeforbrug.
 Udbedring af revner i bagmure og skillevægge.

 Åben sag
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 Etablering af nye badeværelser omfattende ny gulvvarmeinstallation, nye 
gulvklinker, nye vægfliser og nyt sanitet (med mindre dette er udskiftet for 
nylig).

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

Der er ingen ændring i kapitaltilførslen, som samlet er på 1.000.000 kr., så 
kommunens tilsagn om at bidrage med 200.000 kr. (1/5) står ved magt. 
 
Den kommunale garantistillelse for realkreditlån er fortsat 100 % af det støttede lån 
(8.335.852 kr.) med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 
 
For så vidt angår de ustøttede arbejder er der en kommunal garantistillelse på 100 
% for så vidt angår lån på 4.000.000 kr. og for så vidt angår de ustøttede ”private” 
arbejder er der en kommunal garantistillelse på 100 % for lånet på 1.564.393 kr.   
 
Den samlede kommunale garantistillelse udgør således i alt 13.900.244 kr., hvilket 
er en forhøjelse i forhold til det ved skema A godkendte på 815.852 kr.  
 
Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelsen af helhedsplanen udgør i 
alt 10 kr. /m2/årligt. 
 
Huslejen for en to-rums bolig bliver efter renoveringen gennemsnitligt 4.166 kr., for 
en tre-rums bolig 4.941 kr. og for en 4-rums bolig 5.578 kr. 

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

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

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives støtte til en helhedsplan for 
afdelingen som beskrevet i den endelige helhedsplan (Skema B) 

2. fortsat vedstår tilsagnet om deltagelse i kapitaltilførslen med 200.000 kr. 
3. godkende, at kommunen stiller garanti for realkreditlånene på 100 % for 

samlet 13.900.244 kr.
4. Den anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr. /m2/ årligt 

godkendes
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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17. Frederikshavn produktionsskole - indgåelse af frivillig aftale 
om afvikling af lån

Sagsfremstilling
Frederikshavn Produktionsskole fremsender ansøgning om indgåelse af frivillig 
aftale for afvikling af rente- og afdragsfrit lån på 800.000 kr. – som iflg. nuværende 
aftale løber indtil 25. april 2017, hvor de fremtidige vilkår for lånet skal fastlægges.
 
Frederikshavn Produktionsskole anfører i ansøgningen, at skolen er i gang med 
investering i skolens ejendom, og derfor vil man gerne allerede nu kende de 
fremtidige vilkår for afviklingen af lånet til Frederikshavn Kommune.
 
Skolen foreslår at afviklingen sker ligeligt over 10 år, med start fra 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at ansøgningen fra 
Frederikshavn Produktionsskole imødekommes, således at

1. Lånet afvikles over 10 år, med halvårlige ydelser på 40.000 kr.
2. Første ydelse forfalder 1. januar 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Ansøgning om frivilling aftale om afvikling af lån på 800.000 kr. (dok.nr.80838/15)

 Åben sag
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18. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 
låneoptagelse, ydelse af kommunegaranti og godkendelse af 
huslejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder i 
boligforeningens afdeling 2, 33 og 34

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af 
realkreditlån, ydelse af kommunegaranti for 2 lån og godkendelse af huslejestigning 
i forbindelse med forbedringsarbejder i boligforeningens afdeling 2, 33 og 34.

 

Afdeling Lånebehov

Afdeling 2 – Højbo nom.      770.000 kr.

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl nom. 12.500.000 kr.

Afdeling 34 – Oplandet nom.   5.200.000 kr.

 

Lånene er alle 30 årige fastforrentede realkreditlån. 

Lånene i afdeling 2 og 34 er fra realkreditinstituttet betinget af kommunegaranti på 
det fulde beløb. 

 

Afdeling 2 – Højbo:

Bebyggelsen ”Højbo” har fået konstateret byggeskade i form af tæringer i 
ejendommens brugsvandssystemer. Byggeskaden er blevet godkendt af 
Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse 
(BvB). 

Den samlede udbedringsudgift udgør ca. 1,1 mio.kr. hvoraf BSF og BvB dækker 
ca. 30 % af udgiften svarende til ca. 330.000 kr. Restbeløbet på 770.000 kr. skal 
afdelingen selv finansiere ved låneoptagelse.

På grund af sagens indhold og huslejeniveauet i afdelingen, har afdelingen fået 
godkendt driftsstøtte fra boligforeningens dispositionsfond til dækning af 
låneydelsen på realkreditlånet. Der er derfor ingen huslejestigning i afdelingen.

Der ansøges derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til dækning af 
byggeskade på 770.000 kr. 

Bebyggelsen ”Højbo” netop blevet ny renoveret i forbindelse med en helhedsplan, 
og belåningen i afdelingen er derfor høj, hvilket er begrundelsen for kravet om 
kommunegaranti.

 

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl.:

Afdelingen består af 147 lejemål, primært af rækkehuse. De 110 lejemål, der er 
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beliggende i Sæbygårdparken, skal have udskiftet tage. Projektet koster i alt ca. 
14,5 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. finansieres med egen trækningsret. Restbeløb på 
12,5 mio. kr., skal finansieres med realkreditlån.

Der har været afholdt afdelingsmøde, hvor beboerne har godkendt projektet og en 
huslejestigning på 14,8 %. Huslejen udgør pt. 568 kr. m2/år, og vil stige til 652 kr. 
m2/år.

Der ansøges derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til forbedringsarbejde på 
12,5 mio. kr., og om godkendelse af huslejestigning på 14,8 %.

 

Afdeling 34 – Oplandet:

Afdelingen består af 65 lejemål (rækkehuse) beliggende i byerne Dybvad, Østervrå, 
Voerså, Syvsten og Hørby. Alle lejemål, på nær 11 lejemål i bebyggelsen Ålborgvej 
431 i Dybvad, får udskiftet døre/vinduer samt tage. Endvidere bliver der sat 
solceller op på 5 lejemål i Voerså, som er opvarmet med elvarme, og i 5 lejemål i 
Syvsten bliver der også sat solceller op og varmesystemet skiftes fra gasfyr til 
luft/vand varmepumper. Opsætningen af solceller og installationen af 
varmepumperne medfører besparelser på energiudgifterne for de berørte lejemål, 
der overstiger finansieringsomkostningerne ved projektet.

Hele projektet koster ca. 7,9 mio. kr. Afdelingen finansierer 500.000 kr. over egne 
henlæggelser, og der ydes tilskud fra egen trækningsret på 2.150.000 kr. 
Restbeløb på 5,2 mio. kr., skal finansieres med realkreditlån.

Beboerne har godkendt projektet og en huslejestigning på 8,5 %. Huslejen udgør 
pt. 707 kr. m2/år, og vil stige til 767 kr. m2/år. De 10 lejemål i Voerså og Syvsten har 
derudover godkendt ekstra huslejestigning på henholdsvis 627 kr. og 719 kr. pr. 
måned – der dog også medfører en reduktion af forbrugsudgifterne på de 10 
lejemål, der overstiger huslejestigningen.

Boligforeningen ansøger derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til 
forbedringsarbejde på 5,2 mio. kr. og om kommunegaranti på lånet. Desuden 
ansøges om godkendelse af huslejestigning på 8,5 % og på kr. 627 og kr. 719 for 
de berørte lejemål i henholdsvis Voerså og Syvsten.

Én af begrundelserne for kravet om kommunegaranti er de bygningsmæssige 
problemstillinger, der er i bebyggelsen beliggende Ålborgvej 431, Dybvad. Denne 
bygning repræsenterer ingen værdi, men er belånt for ca. 6,2 mio. kr. Der verserer 
en sag med Landsbyggefonden om løsning af problemstillingerne i bebyggelsen 
Ålborgvej 431, Dybvad.

 
Såfremt der ikke ydes kommunegaranti til de anførte 2 lån, vil finansieringen blive 
dyrere. Projekterne vil ifølge boligforeningen blive gennemført under alle 
omstændigheder. 
 
I henhold til § 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der 
ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en 
almen boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af 
renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et 
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regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der – i 
henhold til praksis

1. meddeles tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse, som ansøgt.
2. ikke bevilliges kommunegaranti.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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19. Ansøgning fra Skagen Ældreboligselskab om godkendelse 
af låneomlægning i boligforeningens afdeling 1

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Skagen Ældreboligselskab om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1 – ”Aalbæk”.
 
Låneomlægningen omfatter lån stort oprindeligt på 1.610.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 1.271.811 kr. og restløbetid på 9 ¼ år (kontantlån – 
renteprocent 3,3368 %). Lånet ønskes konverteret til nyt kontantlån på 1.313.000 
kr. med løbetid på 9 ¼ år (kontantlån – renteprocent 0,9584 %). 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.000 kr.
 
Låneomlægningen omfatter også lån stort oprindeligt på 2.908.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 2.653.518 kr. og restløbetid på 16 ¾ år (kontantlån – 
renteprocent 3,4660 %). Lånet ønskes konverteret til nyt kontantlån på 2.700.000 
kr. med løbetid på 16 ¾ år (kontantlån – renteprocent 1,7624 %). 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 16.000 kr.
 
Låneomlægningen er frivillig 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. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til 
praksis – at godkende låneomlægningen og meddele 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 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16233
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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20. Ansøgning fra Boligforeningen Neptun om godkendelse af 
låneomlægninger i boligforeningens afdeling 1 og 3

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Neptun om godkendelse af låneomlægning i 
Boligforeningens afd. 1, Markvej 39, Skagen, og afdeling 3, Ryttervej 4-30, 
Skagen.  
 
Låneomlægningen i afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på 976.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 786.976 kr. og restløbetid på 18 ¼ år (kontantlån 
renteprocent 5,4120) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 817.000 kr. med 
løbetid på 18 ¼ år (kontantlån – renteprocent 2,1200)
 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 13.293 kr.
 
Låneomlægningen i afdeling 3 omfatter lån stort oprindeligt på 1.120.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 905.281 kr. og restløbetid på 19 ½ år (kontantlån 
renteprocent 5,1264) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 936.000 kr. med 
løbetid på 19 1/2 år (kontantlån – renteprocent 1,5876)
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 15.926 kr.
 
Låneomlægningen er frivillig 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 udstedelsen 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 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.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til 
praksis – at godkende låneomlægningen, og meddele tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstå eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16717
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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21. Årsregnskab for 2014 for Foreningen Knivholt Hovedgaard

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Foreningen Knivholt Hovedgaard har behandlet og godkendt 
årsregnskabet for 2014. 
 
Bestyrelsen har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af 
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender regnskabet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Årets gang Knivholt 2014 .pdf (dok.nr.80097/15)
Årsrapport 2014 Knivholt.pdf (dok.nr.80032/15)
Revisionsprotokol 2014 Knivholt.pdf (dok.nr.80034/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 00/645
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: chla
 Besl. komp: ØU
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22. Orienteringssag - Overdragelse af kommunale ejendomme 
mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
Med baggrund i gældende styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune samt 
Økonomiudvalgets behandling af notat fra Ejendomscenteret på møde den 18. juni 
2014 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget om, at de berørte 
centre er påbegyndt overdragelse af ejendomme mellem centrene og dermed 
mellem udvalgenes ansvarsområder.
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune, § 10, stk. 5, at 
Økonomiudvalget varetager forvaltning af drift og vedligehold af kommunale 
ejendomme. ”Varetager forvaltning”, tolkes således, at ansvar for løsning af 
opgaver overdrages til Økonomiudvalget, med Ejendomscenteret som udfører af 
opgaven.
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune, § 12, at der ikke 
kan afholdes udgifter ud over den budgetterede ramme uden Byrådets 
godkendelse. Dette medfører, at det budgetterede beløb er styrende for 
serviceniveauet.
 
Etape 2 ejendomme er særegne, hvilket betyder at disse vurderes individuelt, og 
ikke som en gruppe af ejendomme, som eksempelvis skoler. Kultur- og 
Fritidsudvalgets ejendomme er Etape 2 ejendomme, og overdragelsen vil derfor 
ske individuelt og serviceniveauet blive aftalt i en Service Leverance Aftale, omtalt 
SLA. Denne beskriver omfang og niveau i opgave løsning mellem aftaleparterne. 
De enkelte SLA vil blive fremlagt for udvalget, når de er udfærdiget – forventeligt i 
december 2014.
 
Center for Kultur og Fritid og Center for Bibliotek og Borgerservice har gennemgået 
de kommunale ejendomme som Kultur- og Fritidsudvalget har ansvar for, og listet 
dem i vedlagte bilag sammen med en oversigt over hvilken driftsøkonomi, der er 
afsat på de enkelte ejendomme/anlæg. 
 
Forud for udarbejdelsen af SLA-aftalerne bedes Kultur- og Fritidsudvalget tage 
stilling til, om der er særlige aftaler og faktorer, som Kultur- og Fritidsudvalget skal 
forholde sig til inden bygningsansvaret overflyttes og SLA-aftaler indgås. 
 
Sæby Kulturhus (Manegen)
Der er udarbejdet en særlig serviceaftale mellem Sæby Svømmebad (selvejende 
institution), Manegen (kommunal institution) og Sæby Bibliotek (kommunal 
institution). Aftalen indebærer, at Sæby Svømmebad servicerer og administrerer 
brugen af Manegen samt varetager visse driftsmæssige opgaver indenfor 
Manegens afsatte budgetramme. Denne særlige serviceaftale mellem kommunale 
og selvejende institutioner foreslås fastholdt af de lokale aftalepartere, da der er 
særlige synergieffekter i driftssamarbejdet omkring rådhusøen i Sæby.  

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1846
 Forvaltning: CKF
 Sbh: doiv
 Besl. komp: KFU/ØU
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Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at den særlige serviceaftale fastholdes 
mellem de tre institutioner og, at det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af 
bygningerne kan overgå til Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af 
SLA.
 
Iscenter Nord
Center for Kultur og Fritid har bedt det tekniske service personale i Iscenter Nord 
om blandt andet at registrere, hvilke opgaver, der udføres dagligt samt registreret 
timeforbrug for disse. Opgørelsen viser, at arbejdsopgaverne har tæt 
sammenhæng med indholdsudbuddet i bygningerne, hvor en række opgaver 
handler om at sikre afvikling af aktiviteter i Iscenteret, og er af en karakter, der 
kræver særlig ekspertise.
 
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de personalemæssige ressourcer og 
opgaver i Iscenteret hovedsagligt forbliver i Kultur- og Fritidsudvalgets regi, og at 
det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af bygningen kan overgå til 
Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af SLA.
  
Frederikshavn Svømmehal
I Frederikshavn Svømmehal er der, som i Iscenter Nord, en række opgaver, som 
handler om at sikre afvikling af aktiviteterne i svømmehallen, og som i den 
forbindelse kræver, at personalet besidder særlig ekspertise.   
   
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de personalemæssige ressourcer og 
opgaver i Frederikshavn Svømmehal hovedsagligt forbliver i Kultur- og 
Fritidsudvalgets regi, og at det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af 
bygningen kan overgå til Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af SLA.
 
Syvstenhallen
Frederikshavn Kommune har lavet en serviceaftale med Sæby Fritidscenter om 
drift af Syvstenhallen. Aftalen indebærer, at Sæby Fritidscenter servicerer og 
administrerer brugen af Syvstenhallen samt varetager mindre driftsmæssige 
opgaver indenfor den afsatte ramme i 2014 til Syvstenhallen på 289.710 kr. Det 
bemærkes, at Syvstenhallen har et underskud stående på bankbogen på 109.497 
kr. 
Sæby Fritidscenter har tidligere ønsket at få opsagt aftalen og går med konkrete 
planer for udvidelse af Sæby Fritidscenter. 
 
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at serviceaftalen med Sæby Fritidscenter 
fastholdes, til der er en afklaring om Syvstenhallens fremtid. Snitflade i den daglige 
drift beskrives i SLA.
 
Bannerslundhallen
I driftsbudgettet til Bannerslundhallen er tilknyttet en halinspektør, som varetager 
en række forskellige arbejdsfunktioner og driftsopgaver, der har tæt sammenhæng 
med indholdsudbuddet i bygningerne. 
 
Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at drifts- og vedligeholdelsesansvaret for 



Økonomiudvalget - Referat - 20. maj 2015 Side 44 af 53

Bannerslundhallen overflyttes til Ejendomscenteret, mens de personalemæssige 
ressourcer og indholdsmæssige opgaver forbliver i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 
Særlige forhold vedrørende driften af bygningerne beskrives i SLA.  
 
Selvejende institutioner
Det overordnede driftsansvar i forhold til de selvejende institutioner på Kultur- og 
Fritidsområdet vil stadig påligge Kultur og Fritidsudvalget, jf. Styrelsesvedtægten. 
Ejendomscenteret har en tilsynspligt- og rådgivningsrolle over for drift og 
vedligehold af ejendommene således, at de kommunale driftstilskudsmidler 
anvendes forsvarligt i henhold til driftsoverenskomsterne. De selvejende 
Institutioner kan benytte Ejendomscenteret som rådgiver i forhold til indstilling på 
større anlægsmæssige bevillingsansøgninger og bistå i rollen som bygherre, hvor 
det skønnes hensigtsmæssigt

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget: 

1. tager orienteringen om påbegyndelsen af overdragelsen af etape 2 
ejendomme mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til 
efterretning

2. drøfter og beslutter, om anbefalingerne vedrørende særlige forhold og 
indgåede aftaler vedrørende udvalgets ejendomme skal ligge til grund for 
udarbejdelsen af Service Leverance Aftalerne på området

3. oversender sagen til økonomiudvalgets orientering

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014
Indstillingen godkendes.

Supplerende sagsfremstilling
Idet sagsfremstillingen for Økonomiudvalget er blevet udskudt gøres opmærksom 
på, at tidsplanen er tilsvarende forrykket, og det forventes, at Service Leverance 
Aftalerne bliver færdiggjort og fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af det 
kommende efterår.

Indstilling
Børne og Kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Oversigt - Ejendomsbudgetter 2014 KFU - pdf (dok.nr.188169/14)
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23. Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om 
sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2015-2016.
 
Frederikshavn Blackhawks spiller i floorball-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund – 
landets bedste række – med både dame- og herreholdet. I den afsluttede sæson 
blev dameholdet nr. 3 og herreholdet opnåede en kvartfinaleplads. Foreningens 
U19-hold og U17-hold opnåede begge finalepladser i DM-slutspillet. Klubben har i 
den foregående sæson været repræsenteret med flere spillere på landshold.
 
Klubben har i april måned afviklet landets største floorball-stævne med ca. 1.200 
spillere, trænere, holdledere og familier. 
 
Der søges om indgåelse af en sponsoraftale på 200.000 kr.
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau, og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 
eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15950
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 20. maj 2015 Side 46 af 53

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Frederikshavn 
Blackhawks Floorball Club med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Indstillingen blev godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte  (dok.nr.80354/15)
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24. Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om sponsoraftale for 
sæsonen 2015-2016

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2015-2016.
 
Vendsyssel Håndbold spiller i 1. division damer under Dansk Idræts Forbund - 
landets næstbedste række. I den afsluttede sæson 2013-2014 var holdet med i 
oprykningsspillet til ligaen, men opnåede ikke oprykning. Holdet spiller således 
fortsat i 1. division.
 
Klubben anfører, at man arbejder på at skabe et bredere sammenhold 
samarbejdsklubberne imellem og ikke mindst samarbejdet med FFI. Klubben vil 
hermed sikre, at de lokale talenter har mulighed for at udvikle sig og dermed øge 
muligheden for at komme til at spille på højeste niveau. 
 
I den afsluttede sæson har 6.386 tilskuere overværet Vendsyssel Håndbolds 
hjemmekampe. Der har været vist 3 TV kampe på KanalSport. Herudover har der 
været en meget bred eksponering på lokale, regionale og landsdækkende medier.
 
Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 på 
100.000 kr. Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil 
være bandereklame i hallen under kampe. Frederikshavn Kommune profileres 
endvidere på Vendsyssel Håndbolds hjemmeside, i kampprogrammer og i 
kampannoncer.
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 ydet klubben sponsorstøtte med 100.000 kr. 
for sæsonen 2014/2015. 
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv, men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under, og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15951
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Vendsyssel 
Håndbold med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Indstillingen blev godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte  (dok.nr.80351/15)
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25. Ansøgning om midler til at afholde Landsholdssamling i 
floorball Damelandsholdet 

Sagsfremstilling
Floorball Damelandsholdet har kvalificeret sig til VM i Finland i december 2015 og 
valgt at lægge landsholdssamling i Frederikshavn.
 
Landsholdet har valgt at lægge landholdsamling i Frederikshavn bl.a. fordi, mange 
af deres spillere er studerende og kommer fra Frederikshavn Kommune.
 
Damelandsholdet drives på frivillig basis, og derfor søger de om økonomisk støtte 
til afholdelse af arrangementet.
 
Damelandsholdet forbereder sig til VM slutrunden i Tampere Finland den 3. – 12. 
december og samles i Frederikshavn den 16. – 17. maj 2015.
 
Der er vedlagt et budget for landssamlingen der udviser et underskud på 7.540 kr.  
 
Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. Såfremt 
Økonomiudvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan beløbet finansieres af 
dispositionskontoen. 
 
Der er i 2015 afsat 177.000 kr. på dispositionskontoen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Ansøgningen imødekommes med 5.000 kr.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 
 

Bilag
Floorballs budget over Landssamlingen i Frederikshavn (dok.nr.79776/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16468
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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26. Udløb af revisionskontrakt

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Lukket sag

 Sagsnr: 11/5955
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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27. Eventuel tilkendegivelse af overtagelse af areal Vest for 
Frederikshavn

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Lars Møller og Jens Ole Jensen kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/16737
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 20. maj 2015 Side 52 af 53

28. Salg af Humlevej 15B, 15C, 15D, og 15E, Hørby, som 
storparcel

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/14351
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: jehj
 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: 2.1.  - SKA.B.05.10.02 (PMU05.05.15).pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 77644/15
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Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for opfø-

relse af åben lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

 

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B.05.10.02 til offentlig debat 

i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for al-

le interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændrings-

forslag.

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, 

Sune Riis Østergaard på telefon 98 45 62 43 eller emailadressen: tf@fre-

derikshavn.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 

Her ses lokalplanområdets placering i Skagen.

DDO, Copyright Cowi
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Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 

offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 

ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-

deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 

tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 

af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foreta-

ges ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller 

ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overens-

stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-

plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 

grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-

nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 

planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-

lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 

at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-

mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfl y-

delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 

alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

i Plansystemdk.dk.
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Hvad er en lokalplan? ● Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02

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

- 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 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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Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren om 

opførelse af åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Lo-

kalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse ikke omfattet af en lo-

kalplan, hvorfor igangsætning af lokalplanprocedure er nødvendig for at 

imødekomme ønsket om opførelse af åben-lav boligbebyggelse. 

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav 

boligbebyggelse. Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på 

mindst 700 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Bebyggelsesprocenten 

må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom og bebyggelsen kan op-

føres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde må 

ikke overstige 7.5 m målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og antenner 

er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på den interne pri-

vate fællesvej benævnt A-B-C på kortbilag 2. 

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udse-

ende som i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende bo-

ligområde øst for lokalplanområdet. Herved søges der sikret en god har-

moni i området. 

Her ses boligerne øst for lokalplanområdet.

Facader og gavle skal fremstå som pudset eller vandskuret. Garager, car-

port, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog i stedet udføres som 

trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning. Pudsede og 

vandskurede facader og gavle skal gives farven hvid, okkergul, oxydrød 

eller engelsk rød, mens soklen skal fremstå som cement uden tilsat farve 

eller sort. Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding 

heraf, herudover kan træværk gives de røde farver inden for jordfarve-

skalaen.

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mel-

lem 42 og 45 grader. Tage må ikke udføres som helvalm og/eller med ud-

hæng, hverken i gavl eller facade. Tagbeklædningen må kun være røde 

vingetegl i normale danske former. Garager, carporte, udhuse og lignende 

mindre bygninger kan dog beklædes med sort tagpap i stedet. Der må ikke 

opsættes solfangere på tegltage.



10

Lokalplanredegørelse ● Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02

Skorstene skal opføres som murede skorstene, der enten males hvid eller 

overfl adebehandles som bygningens facademur.

Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige bygnings-

sider og den forreste, lodrette fl ade skal placeres i tagfl adens nedersted 

halvdel. Den samlede længde af kviste på hver tagfl ade må ikke overstige 

en tredjedel af hver enkelt tagfl ades længde. Kvistgavle og kvistsider skal 

fremtræde med glatte sider.

På de ubebyggede arealer må der ikke ske oplagring uden for bygninger 

eller afskærmede arealer. Fritidsbåde, campingvogne, køretøjer over 2500 

kg og uindregistrede køretøjer må ikke fi nde sted inden for lokalplanom-

rådet. Hegn i skel skal være levende hegn.

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under ter-

ræn og må ikke føres på facader. Udvendige antenner, paraboler og andet 

sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for ad-

gang til fælles antenneanlæg.

Herudover indeholder lokalplan bestemmelse om oprettelse af en grund-

ejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokal-

planområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 6000 m², er beliggende i byzone i den nord-

østlige del af Skagen. Området ligger umiddelbart syd for Bøjlevejen i et 

ubebygget område. Ejendommen grænser mod vest og nord op til ube-

byggede arealer. Området vest for lokalplanområdet er beskyttet som mo-

se/eng i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. De ubebyggede arealer 

nord for lokalplanområdet er op mod Bøjlevejen registeret som hede i 

henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Syd for lokalplanområdet ligger 

den offentlige vej Cronborgvej mens området mod øst grænser op til den 

private fællesvej Guldmajsvej. Øst for Guldmajsvej ligger et boligområde 

med åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet set fra det sydøstlige hjørne ved skæring mellem Cronborgvej og Guldmajsvej.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer udpeger lokalplanområdet som et natur-

område. I naturområder skal hensynet til natur- og landskabsinteressser 

varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. Lokalplan-

området grænser op til et areal udpeget som mose, mens der nordvest for 

lokalplanområdet ligger et stort areal udpeget som hede. 

Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer beliggende i et 

område registreret som særligt værdifuldt landskab, hvor byggeri og an-

læg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. 

Kommuneplanens retsningslinjer anfører, at skovtilplantning er uønsket 

inden for lokalplanområdet. Udpegning er begrundet i et ønske om at fri-

holde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kultur-

værdier mv. for tilplantning. 

Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for støjkonsekvens-

området for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6, 

Skagen. Lokalplanområdet ligger ca. 1.2 km fra skydebanen. Arealer be-

liggende i en afstand af op til 1.5 km fra skydebaner kan afhængig af de 

konkrete forhold være berørt af støj, der ligger over de vejlende grænse-

værdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er 

en pistolskydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør. 

Der affyres maksimalt 500 skud om året. Støjudsendelsen er begrænset, 

både i styrke og omfang, og støjberegninger viser, at støj fra skydebanen 

ikke giver anledning til gener i området.

Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens ret-

ningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 

SKA.B.05.08 med områdenavn ”Cronborgvej”. Inden for kommuneplan-

ramme SKA.B.05.08 kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse med tilhø-

rende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligva-

rebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener 

for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres. Grundstør-

relsen skal være minimum 400 m² ekskl. vejarealer.

Kommuneplanrammen fastlægger området som byzone. Dette er dog en 

fejl for lokalplanområdet, da arealet aldrig er overført til byzone ved lo-

kalplan. Lokalplanområdet er derfor retteligt beliggende i landzone.

Kommuneplanrammen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i mak-

simalt 1½ etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggel-

sesprocenten må ikke overstige 40 og grundstørrelsen skal være minimum 

400 m² ekskl. vejarealer. Der skal udlægges opholdsareal svarende til mi-

nimum 100 % af etagearealet.

Kommuneplanrammen fastlægger en række bebyggelsesregulerende be-

stemmelser. Nye bygninger skal således opføres som minimum energi-

klasse 1, jf. BR08. Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange 

og altantrapper over terræn må ikke etableres. Herudover fastlægges at 

udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr ikke 

må opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.

Solfangere må ikke opsættes på tegltag.
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Der skal anlægges mindst 1½ P-plads pr bolig, der placeres på egen grund. 

Erhvervskøretøjer, der ved størrelse, støj og emission kan virke generende 

for omgivelserne må ikke parkeres inden for kommuneplanrammeområ-

det.

Kommuneplanrammen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen i for-

hold til anvendelse, hvor lokalplanen fastlægger en anvendelse til åben-

lav i modsætning til kommuneplanrammens tæt-lav. Der er lavet kom-

muneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse med 

kommuneplanen ved at overføre lokalplanområdet til den eksisterende 

kommuneplanramme SKA.B.05.10. Der ændres ikke på kommuneplanram-

mens bestemmelser. Der er alene tale om en rettelse af kommuneplan-

rammens udstrækning. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig 

med lokalplanen.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-

jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 

begrundes med at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes at blive 

påvirket af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og 

afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Kystnærhedszonen

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

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen midt mellem øst- 

og vestkysten. Der er ca. 1.5 km til kysten. Lokalplanområdet fugerer som 

huludfyldning med bebyggelse mod både syd, øst og vest for lokalplan-

området. Lokalplanområdets bebyggelse vil virke som en integreret del af 

byen. Lokalplanen har således ingen negativ visuel påvirkning af kysten 

og vurderes i overensstemmelse med bestemmelserne for kystnærheds-

zonen.

Med vedtagelsen af nærværende lokalplan overføres lokalplanområdet fra 

landzone til byzone. Lokalplanområdet ligger i forbindelse med eksiste-

rende bebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger Brovandeskolen, mens 

der syd og øst for omårdet ligger boligbebyggelse. Udbygning af lokalpla-

nområdet er således en naturlig videreførelse af Skagen by.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet grænser op til et område udpeget som mose i henhold 

til Naturbeskyttelseslovens § 3. Frederikshavn kommune har besigtiget 

området i forbindelse med opstart af lokalplanudarbejdelsen. Det er ved 

besigtigelsen konstateret, at lokalplanområdet ikke er omfattet af udpeg-

ning som mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Aktiviteter inden for lokalplanområdet må ikke medføre ændringer i til-

standen af mosearealet.

Bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at på-

virke det udpegede moseareal. Realisering af lokalplanen forudsætter ikke 

dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
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Grundvand

Der er høj grundvandsstand inden for lokalplanområdet. For at sikre be-

byggelsen mod det høje vandtryk fastsætter lokalplanen krav om en mi-

nimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, herudover skal bygherre i forbindelse 

med byggesagen redegøre for, hvordan grundvandsproblematikken på-

tænkes løst. En mulighed kan være etablering af omfangsdræn som et 

supplement til den hævede sokkelkote.

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

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S 

i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, 

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

offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger 

må afl edes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afl edes 

til det offentlige kloaksystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af 

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

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

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

sinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt

Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 med-

fører, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges.

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.

Jordforurening

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

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv. Eventuelt kan en umiddelbar indsats 



14

Lokalplanredegørelse ● Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.02

over for forureningen være påkrævet.

Veje

Lokalplanområdet får vejadgang til den offentlige vej Guldmajsvej. Vejad-

gangen til lokalplanområdet sker i den nordøstlige del af lokalplanområ-

det. Inden for lokalplanområdet udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej, 

der skal etableres med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. 

Til hver bolig inden for lokalplanområdet skal der på egen grund anlæg-

ges minimum 2 parkeringspladser begge skal være etableret inden ibrug-

tagning af ejendommen.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-

mune

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet trafi kforsynes med kollektiv trafi k via Skagen Station, 

hvor Skagensbanen kører mellem Frederikshavn og Skagen. Skagen Stati-

on ligger knap 2 km fra lokalplanområdet.

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:

• Skagen: 1,38 m DVR90

Af hensyn til højtstående grundvand i området fastsætter lokalplanen en 

minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Kystdirektoratets anbefaling er der-

med overholdt.

Ophævelse af landbrugspligt

Realisering af lokalplanen forudsætter Jordbrugskommissionens ophævel-

se af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktise-

rende landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

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-

Cronborgvej. Lokalplanområdet anes til højre i billedet. Guldmajsvej. Lokalplanområdet anes til venstre i billedet.
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ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse var følgende servitutter lyst på ejendom-

men:

1. Dok om forbud mod opførelse af bygninger mv., tinglyst 25.08.1993

2.  Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst 

05.01.2007

3.  Dok om tilslutningspligt mv til kollektiv varmeforsyning, tinglyst 

08.03.2007

Ad 1) Dokumentet knytter sig til ejendommen som landbrugsejendom 

uden beboelse. Dokumentet fastsætter nogle bestemmelser for bebyggel-

se og ejerskifte for ejendommen. Dokumentet vedrører restejendommen, 

men ikke lokalplanområdet, når lokalplanen er vedtaget.

Ad 2) Dokumentet vedrører ekspropriation til anlæg af sidevej til Cron-

borgvej. Dokumentet kan afl yses på begæring af vejbestyrelsen (Frede-

rikshavn Kommune)

Ad 3) Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet eller restejendommen. 

Dokumentet vedrører i stedet ejendommene øst for lokalplanområdet. 

Dokumentet bør afl yses på ejendommen matr.nr. 80a Skagen Markjorder. 

Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget.

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 …….[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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Kommuneplantillæg nr. 09.83

Rammeområdenr.  SKA.B.05.10

Områdenavn   Cronborgvej/Guldmajsvej

Overordnet anvendelse   Boligområde

Anvendelse    Helårsboliger (åben-lav) med tilhørende 

kollektive anlæg, institutioner, offent-

lig og privat service, dagligvarebutikker 

til områdets forsyning samt erhverv, der 

kan foregå uden gener for omgivelserne 

og uden, at boligområdets karakter æn-

dres.

Spillehaller    Der kan ikke etableres spillehaller med 

gevinstgivende spilleautomater.

Nuværende zonestatus  Byzone og landzone

Fremtidig zonestatus  Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 30 %

Etageantal og   Maks. 1,5 etage

bygningshøjde    Maks. 7,5 meter
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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, 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  Byggeri skal opføres som lavenergibe-

byggelse i henhold til det gældende byg-

ningsreglement. P.t. min. energiklasse 

2015.

     Altankviste, altaner på stolper, udvendi-

ge altangange og altantrapper over ter-

ræn må ikke etableres.

     Udvendige antenner, paraboler og andet 

sende- og modtageudstyr må ikke op-

sættes, hvis der er mulighed for adgang 

til fælles antenneanlæg.

Grundstørrelse    Mindst 700 m². Ved dobbelthuse mindst 

500 m². Grundstørrelser er angivet ekskl. 

vejarealer.

Opholdsarealer/ubebyggede Opholdsarealer skal udgøre mindst

arealer     100 % af etagearealet

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Ingen bestemmelser.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83 vedtages til fremlæggelse i pe-

rioden fra den DATO til den DATO.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen           Michael Jentsch

              borgmester         kommunaldirektør 
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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 (Helårsboliger).

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

del af matr.nr 80a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter 

den 15.01.2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Området ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige 

vedtagelse til byzone.

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til 

helårsbeboelse. 

3.2 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

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.

4. Udstykning

4.1  Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 

m², ekskl. vejareal, i princippet som vist på kortbilag 2. 

4.2  Bygninger til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 

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

Lokalplanbestemmelser
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5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte 

ejendom. 

5.2  Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

5.3  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 7,5 m. Facade-

højden må højst være 4 m målt til det sted, hvor ydervæg og tag-

fl ade mødes. Højderne måles fra et fastlagt niveauplan. Skorstene 

og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4  Garager, carport, udhuse og lignende inden for 2,5 m fra skel skal 

følge bygningsreglementets bestemmelser om bygningshøjde.

5.5  Bebyggelse skal placeres parallelt med eller vinkelret på adgangs-

vejen A-B-C, jf. kortbilag 2. Garage, carporte, udhuse og lignende 

mindre bygninger er undtaget.

5.6  Boligbebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 2,5 

m DVR90.

6. Bebyggelsens udseende

6.1  Facader og gavle skal fremtræde i farverne hvid, okkergul, oxyd-

rød eller engelsrød.

  Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding af 

disse eller de røde farver inden for jordfarveskalaen. Der henvi-

ses til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret 

og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevarings-

værdige bygninger” november 2006.

6.2  Facader på beboelsesbygninger skal fremstå som pudset eller 

vandskuret.

6.3  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal 

fremstå med pudset eller vandskuret facade og gavle eller med 

trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning af 5” 

brede brædder.

6.4  Sokler skal fremstå som cement uden tilsat farve eller sorte.

6.5  Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning 

på mellem 42 og 45 grader. 

6.6 Tage må ikke udføres med halvalm.

6.7  Tage må ikke udføres med udhæng, hverken i gavl eller facade. 

Der kan afsluttes med muret gesims med et største fremspring på 

21 cm.

6.8  Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl i normale danske 

former.
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  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog 

beklædes med sort tagpap. drivhuse kan udføres med tagbeklæd-

ning af glas.

6.9 Der må ikke opsættes solfangere op på tegltage.

6.10  Skorstene skal placeres i kippen eller i tagfl aden mindst tre tag-

sten fra kip eller udvendige bygningssider.

6.11  Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvid eller 

overfl adebehandles som bygningens facademur.

6.12   Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige 

bygningssider og den forreste, lodrette fl ade skal placeres i tag-

fl adens nederste halvdel.

6.13  Den samlede længde af kviste på hver tagfl ade må ikke overstige 

1/3 af hver enkelt tagfl ades længde.

6.14  Kvistgavle og -sider skal fremtræde med glatte sider f.eks. zink el-

ler glas.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nær-

mere skel end 1,0 m.

7.2  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden 

for lokalplanen i øvrigt kan må der i en afstand af op til 5 m fra 

nye bygninger foretages større terrænreguleringer for at tilpasse 

fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf. § 5.6.

7.3  Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller afskærmede area-

ler.

7.4  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 

må ikke fi nde sted.

  Større både, køretøjer over 3500 kg og uindregistrerede køretø-

jer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer, fællesarealer, på 

veje eller i indkørsler.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Guldmajsvej i prin-

cippet som vist kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen 

godt kan fl yttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af 

den endelige vejstruktur.

8.2  Boligvejen A-B-C, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en 

bredde af 8,0 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst 

5,5 m.

  Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesve-

je. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for 
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vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om pri-

vate fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de priva-

te fællesveje indenfor lokalplanområdet.

8.3  Der skal anlægges minimum 2 parkeringspladser pr bolig inden 

ibrugtagning af ejendommen. Parkeringspladserne skal anlægges 

på egen grund.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

9.2  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på 

facader.

9.3  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 

6 om bebyggelsens udseende.

9.4  Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageud-

styr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles 

antenneanlæg.

9.5  Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre 

bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet 

for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles 

for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Plan-

lovens §§ 19 og 21a.

9.6  Bebyggelsen skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet 

efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

9.7  Lokalplanområdet skal sikres mod oversvømmelser.

10. Grundejerforening 

10.1  Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samt-

lige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af 

den enkelte forening fastsættes af Frederikshavn Kommune.

10.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af ve-

je, belysning og fællesanlæg. Drift og vedligeholdelse af veje skal 

følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdel-

se og renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt fore-

stå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til for-

eningen.

10.3  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

10.4  Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikshavn 

Kommune kræver det.
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11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommu-

nes anvisninger.

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

som anført under lokalplanens punkt 8.3.

11.3  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod 

oversvømmelser.

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-

domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 

anlæg, der er indeholdt i planen. 

12.2  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. 

12.3  I lokalplanens punkt 9.5 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 planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden na-

boorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Økonomiudvalget den 20.05.2015 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

            borgmester             kommunaldirektør 
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Bilag 3

 
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.B.05.10.02 Boligområde ved Guldmajsvej 
Kommuneplantillæg nr. 09.83 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra 14/4 2015 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: SILI 
PLAN: LALY 
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 

Planforslaget muliggør et nyt boligområde med en rumme-
lighed på op til 6 åben-lav boligbebyggelser og omfattes 
ikke af lovens bilag 3 og/eller 4. 

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

(NATUR)  

Nej 

Planområdet ligger ikke umiddelbart op af et internationalt 
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) 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr, 
herunder bilag IV-arter og rødliste-
de arter 

0 NATUR Ingen påvirkning 

Der er ikke kendskab til arter fra rødlisten eller 
bilag IV-arter indenfor planområdet. 

− Økologiske forbindelser eller øko-
systemer såsom arters formering 
eller naturlige bevægelses- eller 
trækmønstre. 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 

Der er ikke registreret biologiske forbindelser 
indenfor området 

− Naturområder (fx moser, heder, 
overdrev, strandenge, rørsumpe, 
vandløb, søer, ferske enge og ky-
ster). 

0 NATUR Der findes ingen beskyttet natur inden for 
planområdet 

−  

− Bygge- og beskyttelseslinjer  

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning 

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

0 NATUR Området vurderes ikke at kunne benyttes til 
landbrugsmæssige formål, ud over ekstensiv 
afgræsning.  

De nærliggende naturområder mod vest, vur-
deres ikke påvirket. 

− 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 væsentlig påvirkning 
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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 for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer. 

− Trafik 0 VEJ Ingen væsentlige trafikale konsekvenser. 

− 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 

 

Ingen væsentlig påvirkning 

− Byernes funktion og bymiljø herunder 
bynatur  

0 PLAN Lokalplanforslaget muliggør en relativ lille bo-
ligudbygningsmulighed som ikke vurderes at 
påvirke Skagen bys funktion. Planområdet 
udgør en del af et større ubebygget område 
mod nord og tilgrænser eks. bymæssig bebyg-
gelse mod syd og øst og vurderes ikke at ud-
gøre en del af Skagen bymiljø eller bynatur.     

− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 
eller for ulykker og emissioner  

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet 
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 Arealet kan ikke anvendes landbrugsmæssigt 
når der udarbejdes ny lokalplan som muliggør 
benyttelse til boligområde. Der er tale om et 
mindre område i tilknytning til eksisterende by. 

− 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 Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-
vand fra området. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Mængden af overfladevand der skal afledes vil 
blive større, da en del af området fremover vil 
blive befæstet. Der er dog tale om begrænse-
de vandmængder. 

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Der forventes ikke at skulle ske nedsivning af 
spildevand eller overfladevand i området. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ikke at ske ændring i grund-
vandsmængde eller grundvandskvalitet. 

Boligbebyggelsen i området skal opføres med 
en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, hvil-
ket imødegår den høje grundvandsstand i om-
rådet. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0 MILJØ I forhold til den nuværende anvendelse af om-
rådet, vil mængden af spildevand fra området 
blive forøget, dog er der tale om begrænsede 
vandmængder. Området er omfattet af spilde-
vandsplanen og skal separatkloakeres, hvor-
ved al spildevand bortledes 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 Se ovenfor 

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

0 MILJØ Se ovenfor 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Se ovenfor 
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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. 

Der er høj grundvandsstand i området, dette 
imødegås af et krav til minimum sokkelhøjde 
på 2,5 meter. Der er endvidere mulighed for at 
etablere omfangsdræn omkring bygningerne. 
Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer ud over de i planen beskrevne 

 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0 PLAN Lokalplanforslaget muliggør en relativ lille bo-
ligudbygningsmulighed på op til 6 boliger og 
vurderes ikke at påvirke de materielle goder. 

 

8. Landskab 

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

0  

PLAN 

Området vurderes ikke at kunne benyttes til 
landbrugsmæssige formål, ud over ekstensiv 
afgræsning.  
De nærliggende naturområder mod vest, vur-
deres ikke påvirket. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer og dobber) 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

 

− Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske 
strukturer i ådale, højdedrag, kyst-
strukturer, solitærtræer, egekrat, el-
ler andet) 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0  PLAN Ingen væsentlig påvirkning. 

 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdi-
er, herunder kirkebeskyttelsesom-
råder 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

− Rumlig oplevelse 0 PLAN De planlagte bebyggelser vurderes som en 
forlængelse af den eksisterende bebyggelse 
langs Gulmajsvej, og påvirker dermed ikke 
umiddelbart den rumlige oplevelse. Dog vil 
udsigten over de åbne arealer gå tabt fra de 
beboelser der ligger lige overfor langs Cron-
borgvej 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Fortidsminder 0 NATUR Der er ingen fortidsminder indenfor området 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er ingen sten- og jorddiger indenfor områ-
det 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen bemærkninger 

− 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 Ingen registreringer 

 

Opsamling / Konklusion 

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af 
de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket 
af lokalplanforslaget og der skal derfor ikke gennemføres 
en miljøvurdering.  
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Indkomne bemærkninger 
 

 
Fagcentrets bemærkninger 

 
1. DN Frederikshavn/ Læsø 
Dok. nr. 150889 
 
DN Frederikshavn Læsø henviser til, at de 
forud for det aktuelle lokalplanforslag 
appellerede til Plan- og Miljøudvalget om 
ikke at igangsætte lokalplanudarbejdelsen.  
 
Foreningen ser med stor bekymring på de 
forskellige planlægningsmæssige initiativer i 
Skagenområdet, som inddrager 
naturbeskyttede arealer til bebyggelse. 
 
I en tid, hvor der er fokus på det store pres 
på landets resterende natur, især §3 
områder, bør kommunen værne om disse 
steder i stedet for at sælge ud af dem til 
formål, der ikke er absolut nødvendige.  
 
Foreningen mener ikke, der er reelt behov 
for flere hoteller i Skagen, hvilket fremgår af 
en række tidligere sager i Skagen, hvor 
hoteldriften er ophævet og at der samtidig er 
givet tilladelse til at udvide Hotel Skagen 
Strand med 400 sengepladser, Color Hotel 
med 500 pladser og Kokholm og Hjorts hotel 
med 236 sengepladser. 
DN efterlyser en rummelighedsanalyse, der 
dokumenterer udnyttelsen af den 
eksisterende hotelvirksomhed. 
 
Foreningen har besigtiget det aktuelle 
lokalplanområde og konstateret, at 
lokalplanforslagets to delområder begge er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som 
klithede. Der refereres til en række fundne 
og navngivne plantearter, der alle hører til §3 
habitattyper. 
 
Foreningen finder det bemærkelsesværdigt, 
at der ikke er blevet noteret invasive arter 
inden for delområde A  (det område der i 
forslaget kan bebygges). Vegetationen inden 
for delområde A adskiller sig ikke 
nævneværdigt fra den habitattype, som 
dominerer i delområde B (det område der 
ikke må bebygges). En væsentlig forskel på 
de to delområder er, at en 

 
 
Ad 1. Frederikshavn Kommunes naturmyndighed 
gav i 2010, blandt andet med henvisning til at det 
pågældende delområde A ikke kunne betragtes 
som oprindelig klithede, dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens §3 til opførelse af byggeri i 
henhold til den gældende lokalplan.  
 
Denne dispensation blev imidlertid omgjort af 
Natur- og Miljøklagenævnet. 

 
I forhold til den gældende lokalplan vil der efter den 
nye lokalplan ikke være mulighed for opførelse af 
boligbyggeri i området.   
 
Fagcenteret har, i modsætning til DN, vurderet at 
der ikke er tale om oprindelig klithede, og at der 
fortsat vil være væsentlige sammenhængende 
arealer, der efter lokalplanens bestemmelser skal 
opretholdes som natur i form af klithede. 
 
Fagcenteret vurderer fortsat, at der kan meddeles 
en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. 
Det foreslås, at en ny dispensation suppleres med 
et vilkår om udlæg af erstatningsnatur i mindst 
dobbelt størrelse i et nærliggende naboareal. Dette 
område er omfattet af en landzonelokalplan, hvor 
området er udlagt til minkavl. Minkavlen i området 
er igennem de senere år helt afviklet og 
bebyggelsen stort set fjernet.  
 
Det er fagcenterets vurdering, at en dispensation, 
der er bygget på udlæg af erstatningsnatur i 
dobbelt størrelse, vil stå stærkere end den 
dispensation, der tidligere er givet. Argumentet er, 
man herved opnår større sammenhængende 
naturarealer, større sammenhæng med naturen 
mod øst, og at den ny bebyggelse holdes samlet i 
forhold til den eksisterende og planlagte 
bebyggelse på Skagen Nordstrand. 
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fugtighedskrævende art som Mose-Bølle 
forekommer inden for delområde B helt ind 
til grænseområdet imellem de to delområder. 
Delområde A, bortset fra et mindre, stærkt 
forstyrret parti i den sydligste del af området, 
er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. 
I alt har der kunnet påvises 40 arter af 
karplanter alene i delomåde A. 
 
Foreningen henviser i øvrigt til, at den 
dispensation til bebyggelse, der blev givet i 
henhold til den gældende lokalplan, blev 
påklaget Natur- og Miljøklagenævnet, der 
ikke fandt grundlag for at give dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens  §3 med henblik 
på at realisere lokalplanen . 
 
DN mener, om lokalplanen skal omfatte 
hotel/erhverv eller boliger, gør det lige 
meningsløst at inddrage beskyttet natur, når 
der ikke er behov derfor. En eventuel senere 
§3 dispensation vil blive påklaget af DN. 

 
 

 
2. Peter Danielsen, Strandklit. Nabo til 

lokalplanområdet 
Dok.nr. 193006 
 
Peter Danielsen gør indsigelse imod 
vejindføringen til hotelprojektet. Peter 
Danielsen mener ikke det kan passe, at en 
sådan trafikeret vej med både trafik af 
gæster og varer skal gå lige fordi deres hus, 
endda er vejen udlagt på deres ejendom. 
 
Peter Danielsen foreslår i stedet en indkørsel 
til hotelområdet placeret længere mod øst. 
 
Peter Danielsen gør også indsigelse mod det 
udlagte byggefelt i lokalplanforslaget, der 
giver mulighed for, at der 20 meter fra deres 
hus er planlagt et byggeri med 10 meters 
højde. Det vil blive som at bo i en baggård 
midt i København. Peter Danielsen foreslår 
at byggefeltet rykkes 75 meter mod øst.  
 
Peter Danielsen fremfører, at havde de vidst, 
at der ville blive bygget på den foreslåede 
placering, ville de have bygget deres hus et 
andet sted. 
 
 

 
 

 
 

Ad 2.  
Vejadgangen til området er ikke ændret i forhold til 
den gældende lokalplan. Det samme gælder det 
udlagte byggefelt, der ligeledes har samme 
udstrækning og placering i lokalplanforslaget, som i 
den gældende lokalplan.  
Det skal bemærkes, at lokalplanen var vedtaget før 
Peter Danielsen erhvervede sin grund og opførte 
sit hus. 
 
Forskellen mellem lokalplanforslaget og den 
gældende lokalplan omhandler udelukkende 
områdets anvendelse, hvor den gældende 
lokalplan giver mulighed for at opføre 
helårsbeboelse, er denne mulighed fjernet i 
lokalplanforslaget.  
 
Øvrige bestemmelser er i det store og hele 
identiske. 
 
Det vurderes ikke, at være mulighed for at flytte 
vejadgangen til området, ligesom det heller ikke 
ses mulighed for at flytte byggefeltet mod øst, idet 
byggefeltet i så fald vil komme til at ligge uden for 
lokalplanområdet. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændringer i lokalplanforslaget. 
- at der i forbindelse med den efterfølgende 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 
udlægges erstatningsnatur i dobbelt størrelse. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændringer i lokalplanforslaget. 
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3. Grundejerforeningen Skagen 

Nordstrand, v/ Jørgen Løye 
Dok. nr. 193009 
 
Grundejerforeningen oplyser, at da de 
erhvervede deres huse, blev de informeret 
om, at der var planer om at bygge et hotel 
øst for Strandklit, hvorfor lokalplanforslaget 
ikke kommer helt bag på foreningen.  
 
Hotellets placering er dog så tæt på de 
opførte huse inden for Skagen Nordstrands 
område, at det giver nogle grundejere grund 
til indsigelse. 
Der gøres ligeledes indsigelse mod, at selve 
indkørslen til hotelområdet foreslås, at 
foregå ad Strandklits smalle grusveje, hvor 
nogle huse kun er placeret få meter fra 
vejen. 
 
Det påpeges, at et hotel har en daglig strøm 
af biler fra gæster og personale, vare- og 
lastbiler, tunge turistbusser samt tunge 
køretøjer i anlægsperioden. 
 
Foreningen foreslår i stedet, at man fandt en 
anden vejføring, så man kom til 
hotelområdet fra øst, og at bebyggelsen i det 
hele taget blev rykket et stykke mod nord-
øst. 
 

 
 

 
 
Ad 3.  
Se Ad. 2. 
 
 
 

 

 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændringer i lokalplanforslaget. 
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at opføre erhvervsbebyg-
gelse på et areal ved Strandklit ved Skagen Nordstrand. Bebyggelsen op-
føres på den sydlige halvdel af lokalplanområdet. Den nordlige del af lo-
kalplanområdet friholdes for byggeri og agtes bibeholdt som naturområde 
(klithede).

Lokalplanforslaget har været fremlagt i peioden fra den 30. juni til den 25. 
august 2014. Der er ikke foretaget ændringer i den endeligt vedtagne lo-
kalplan i forhold til det offentliggjorte forslag. 

Lokalplanen kan erhverves 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 

Henvendelser vedrørende lokalplanen kan rettes til Center for Teknik og 
Miljø, eller på emailadressen: tf@frederikshavn.dk
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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 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.

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

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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
Turisme og oplevelsesområdet er en væsentlig del af Frederikshavn Kom-
munes erhvervsudvikling og indgår som et af de fire vækstspor som Frede-
rikshavn Byråd i særlig grad ønsker at prioritere i den samlede erhvervs-
udvikling. Turismeerhvervet har altid haft stor betydning for Frederikshavn
Kommune. Med 23 % af alle turistovernatninger i Region Nordjylland er 
kommunen en af de store turistdestinationer i regionen.

Turisterhvervet står dog overfor meget store udfordringer for at kunne fast-
holde den væsentlige betydning, som det har i dag. Antallet af overnat-
ninger er faldet de senere år og øget national og international konkurrence 
inden for turistområdet kræver en mere sammenhængende, målrettet og
professionel indsats i udviklingen af nye tilbud til turister.

Byrådet er derfor meget bevidst om at sikre turisterhvervet gode udvik-
lingsmuligheder. I særlig grad er byrådet fokuseret på at udvikle helårstu-
risme, så turisme bliver et bæredygtigt erhverv for både virksomheder og 
arbejdskraft. For Skagenområdet er den overordnede udfordring at skabe 
vækst både i og udenfor feriesæsonen. Helårsturismen er i fokus.

Overnatningstilbud i Skagen er i konkurrence med tilbud i hele Europa og 
der tilstræbes derfor en større mangfoldighed og en høj kvalitet i overnat-
ningstilbuddene - en ”overnatningsudvikling” - snarere end blot en for-
øgelse af antallet af sengepladser. Nye ferieformer og turismefaciliteter tæt 
på havet, med nem adgang til og udsigt over vandet kan skabe grobund for 
udvidelse af og øget indtjening ikke kun i feriemånederne.

Den daværende Skagen Kommune har tilbage i 2006 godkendt en Helheds-
plan for Skagen Nordstrand. Helhedsplanen giver mulighed for udvikling af 
området til boligformål og til en række forskellige erhverv bl.a. erhvervs-
mæssig overnatning. Nye hotelfaciliteter på Skagen Nordstrand med en be-
liggenhed tæt på Skagerrakkysten kan skabe rammerne om den tilstræbte 
udvikling i overnatningstilbuddene.

I Skagen er der i dag ikke noget hotel, der kan tilbyde gæsterne havud-
sigt og kystnær beliggenhed. Privat bygherre har nu ønske om at opføre ny 
hotelbebyggelse og har som ide og forbillede at genskabe ”Skagen Bade-
hotel” på Skagen Nordstrand. Dette gamle unikke badehotel blev opført i 
1898 yderst i klitterne ved Grenen. Desværre blev hotellet ramt af en altø-
delæggende brand i 1938 og hotellet blev lukket og genopførelse opgivet i 
1943. Der har gennem årene været igangsat initiativer for at genopføre et 
nyt hotel med ”Skagen Badehotel” som forbillede. Med vedtagelse af fred-
ningen af Skagen Gren, er dette ikke længere muligt. Derfor opstår ideen 
om at realisere et hotelkompleks med det gamle badehotel som forbillede 
anden steds.

Et hotelprojekt, der er helt i overensstemmelse med den af Frederikshavn 
Byråd i 2011 godkendte Turismeredegørelse.

Baggrund for lokalplanen er konkret et ønske om at kunne opføre ny be-
byggelse op til 5.500 m2 til hotellhotellejligheder med tilhørende faciliteter, 
liberalt erhverv, offentlig- og privat service, uddannelse mv.

Beliggenhedsplan - vejledende
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Skagen ud mod Skagen 
Nordstrand og med vejadgang til Strandklit. Området afgrænses mod nord 
og øst af klithede, mod vest af fællesareal ind mod udstykningen Skagen 
Nordstrand og grænser mod syd ud til et areal, der er planlagt til boligom-
råde.

Lokalplanområdet udgør et areal på 2,2 ha og ligger i dag i byzone.

Lokalplanområdet er en del af et tidligere erhvervsområde med minkfarme, 
men den tidligere erhvervsbebyggelse er ryddet. 

Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der gives mulighed for, at etable-
re bebyggelse med samlet op til 5.500 m2 til hotellejligheder/hotel, liberale 
erhverv, offentlig og privat service, uddannnelse mv. Bebyggelsen koncen-
teres på lokalplanområdets sydlige halvdel, mens den nordlige halvdel helt 
friholdes for byggeri og istedet bibeholdes som naturområde (klithede).

Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager og maks. 10,5 m, og med sadel-
tag med en taghældning på 25 - 50 grader, dog kan carporte o.lign. udføres 
med flade tage. For lokalplanområdet gælder en maks. bebyggelsesprocent 
på 25 for området som helhed. Bebyggelsens bredde må maks. være 10,5 m.

Området er i forvejen sikret vejadgang til Strandklit, der er en 8 m bred pri-
vat fællesvej. Parkering etableres hovedsageligt som fælles parkering. 

I lokalplanen fastsættes det, at facaderne hovedsageligt skal fremstå i træ. 
Desuden kan der i kombination med træ anvendes pudset/vandskuret fa-
cade, i afdæmpede jordfarver samt hvid og sort. Tage skal udføres med rødt 
tegl, grå/sort skifer eller sort tagpap.

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. Beslutningen omfatter et geografisk område om-
kring Frederikshavn by, men det betyder ikke, at det ikke også kan være 
hensigtsmæssigt og ønskeligt, at der i den øvrige del af kommunen tages 
initiativer, der trækker i samme retning. Byrådet ønsker således generelt at 
støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny 
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette 
er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse 
og tilstræbelse til anvendelse af bæredygtige byggematerialer.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens hovedstruktur
Rammeområdet er beliggende mellem bebyggelsen Skagen Nordstrand og 
Buttervej. Området er en del af et tidligere erhvervsområde med minkavl. 
Området indgår som en del af det samlede projekt Skagen Nordstrand, 
som oprindeligt var omfattet af kommuneplan 2005 for daværende Ska-
gen Kommune, i forbindelse med hvilken de planlægningsmæssige be-
grundelser for helhedsplanen af den nordlige del af Skagen er vurderet, 
herunder forudsætningerne for planlægning af området som omfattet af 
nærværende lokalplan SKA.E.06.01.01 og kommuneplantillæg 09.75.

Illustration - vejledende

Illustration - vejledende

Visualisering - se også bilag D
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Det er hensigten, at hele området med tiden kan ændres til boligområde 
og område til lettere erhverv, herunder hotelvirksomhed, i balance med 
den beskyttede natur. For hotelvirksomhed gælder, at der alene er tale 
om hotel med receptions- og restaurationsfaciliteter i overensstemmelse 
med hotel- og restaurationslovgivningen og ikke en ferieby eller et ferie-
center med dertil knyttede fariefaciliteter.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanforslaget var ikke i overensstemmelse med den gældende kom-
muneplan for Frederikshavn Kommune. Lokalplanområdet omfatter en 
del af rammeområde SKA.BE.06.01 i kommuneplanen.

Der er derfor som konsekvens af uoverensstemmelsen udarbejdet et tillæg 
til kommuneplanen. Tillægget har lværet edsaget loklaplanforslaget i of-
fentlighedsfasen. Tillægget er, i forbindelse med den endelige vedtagel-
se af lokalplanen, vedtaget af Frederikshavn Byråd, hvorved der er skabt 
overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 
Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplan-
forslaget og den planlagte anvendelse er ikke vurderet, at ville påvirke 
miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering 
af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at 
der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen der lig-
ger ud til kysten. Det er er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - 
for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tan-
nisbugten.

For bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke 
kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen 
afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse 
i området, skal der gives en begrundelse herfor jf. Planlovens § 16 stk.4.

Lokalplanen muliggør bebyggelse i maks. 3 etager og i op til 10,5 m i for-
hold til et niveauplan. Der er udfærdiget en visualisering, se bilag D. Set 
fra stranden og landværts er bebyggelsen ikke synlig pga. høje klitfor-
mationer mellem stranden og lokalplanområdet. Visualiseringen er derfor 
udfærdiget så man ser bebyggelsen fra klitterne og landværts.

På visualiseringen (bilag D) ses bebyggelsen Skagen Nordstrand til højre i 
billedet og fremtidig erhvervsbebyggelse til venstre i billedet. Bebyggel-
sen Skagen Nordstrand er under opførelse, og er på visualiseringen vist 
som den vil fremtræde, når området er fuldt udbygget. Skagen Nord-
strand bebyggelsen opføres i op til 10,5 m og erhvervsbebyggelsen til ven-
stre i billedet kan opføres i op til 12 m. Den ny bebyggelse inden for lokal-
planområdet kan opføres i op til 10,5 m og vil derfor harmonere med de 
øvrige bebyggelser i området. Sammenholdt med, at bebyggelsen også i 
arkitektur, materialer og farver tilpasses den øvrige bebyggelse i området 
vurderes det, at ny bebyggelse i op til 10,5 m ikke vil få væsentlig indfly-
delse på kystmiljøet.
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Naturbeskyttelse 
Helhedsplanen for Skagen Nordstrand indeholder større beskyttede na-
turområder primært i form af klithede beliggende i helhedsplanens nord-
lige del. Lokalplanen er 2. etape i gennemførelse af netop denne helheds-
plan. Hovedparten af lokalplanens område er udpeget som beskyttet hede 
og en mindre del som beskyttet overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 
3 jf. kortbilag C.

Som udgangspunkt må naturtilstanden indenfor et beskyttet område ikke 
påføres ændringer af nogen art. Både Nordjyllands Amt og Frederikshavn 
Kommune har tidligere vurderet, at naturværdierne er størst på arealerne 
i den nordlige del af lokalplanområdet. Arealerne her (lokalplanens del-
område B) er uforstyrret klithede, som sikres bevaret med lokalplanen.

Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune har desuden vurderet, at 
der ville kunne meddeles dispensation til bebyggelse i det sydlige område 
(planens delolmåde A), idet dette område ikke er oprindelig klithede, men 
kun hjelme og græsser.
I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanens etape 1- boligdelen 
meddelte Nordjyllands Amt dispensation til bebyggelse af dele af kIithe-
den. En dispensation, der senere blev stadfæstet afNaturklagenævnet.

Realisering af lokalplanen - 2. etape af helhedsplanen, forudsætter dis-
pensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Selve §3-tilladelsen vil dog først 
kunne gives i forbindelse med et konkret projekt.

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende uden for det område, der ifølge var-
meplanlægningen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der er derfor 
ikke noget krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.  

Vandforsyning
Området skal tilsluttes Frederikshavn Vand A/S i henhold til Frederikshavn 
Kommunes Vandforsyningsplan 2009-2019.

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan for 
Skagen By. Lokalplanområdet er indarbejdet i den kommende revision af 
Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet vil få til-
slutningspligt til det offentlige kloaksystem. I revisionen af spildevand-
planen er området 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 regnvands-
systemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloak-
system.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 30 % 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 
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Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- 
samt reparationsarbejder.
Det kan desuden blive nødvendigt at etablere en offentlig pumpestation 
i området. Der skal reserveres et areal på 50 m2 til pumpestationen, ved 
adgangsvejen i lokalplanområdet sydlige grænse.

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
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sags-
behandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Bygningsreglementets krav om støjniveauet, som skal overholdes inden 
døre, når vinduerne er lukkede, er 33 dB for trafik.

Lokalisering af virksomheder
I lokalplanområdet kan der kun etableres virksomheder inden for miljø-
klasse 1-2, der er virksomheder, der sædvanligvis kan etableres inden for 
områder, uden det giver anledning til en negativ påvirkning af omgivelser-
ne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.

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

Veje
Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Strandklit via Fladen Grund. De nævnte 
veje er reguleret jf. lov om private fællesveje.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 
bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindel-
ser mellem disse, skal udformes med ramper og lignende,  så der er fuld 
tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid 
gældende DS-standard.

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

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal aflyses.
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Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
Lokalplan SKA.BE.06.01.01.

Følgende servitutter aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

Matr.nr. 345, Skagen Markjorder
Tinglyst: 28.08.1973
Titel: Bebyggelse, benyttelse m.v.
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune

Matr.nr. 261n, Skagen Markjorder
Tinglyst: 16.09.1996
Titel: Grundejerforening m.v.
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 . med senere ændrin-
ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 stk. 2.1. 
nævnte område.

 
1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1   at området kan anvendes til erhverv med bolig til brug for inde-
haver, bestyrer, portner eller lignende,

1.2   at bebyggelsen i arkitektur, materiale og farve udformes således, 
at den tilpasses landskabet og de omkringliggende bebyggelser, 

1.3   at friarealerne tilpasses områdets karakter og landskabelige kva-
liteter. 

1.4  at den nordlige halvdel af lokalplanområdet friholdes for enhver 
form for bebyggelse og fremtidigt sikres som naturområde (klit-
hede).

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter 
del af matr.nre. 261i, 261n og 345, Skagen Markjorder, med et are-
al på 21.497 m2, samt alle parceller der efter planens godkendelse 
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

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

lag B.

2.3  Zoneforhold
  Området ligger i byzone.

3. Områdets anvendelse 

3.1   Anvendelse, delområde A 
 • Erhverv inkl. evt. bolig  • kontorer
 • Hotellejligheder/hotel/restaurant* • service
 • Undervisning    • kulturelle formål
 • Naturområde (klithede)#

  * Hotellejligheder/hotel skal drives i henhold til bestemmelserne i 
hotel- og restaurationslovgivningen

 # Arealerne mellem og omkring bebyggelsen bibeholdes som
 hede, og det tidligere bebyggede areal (pelsdyrfarm) genskabes  
 som natur og indgår som en del af udlagt fællesareal.

  Hvis en del af byggefeltet ikke bebygges, kan den del i stedet an-

Forslag til Lokalplan SKA.E.06.01.01 ● Lokalplanbetemmelser
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vendes til parkering, ophold o.lign.

  Anvendelse, delområde B 
 • Naturområde (klithede)

3.2  Bebyggelsestæthed, delområde A.
  Indenfor delområde A må der i alt maks. opføres 5.500 m2 bebyg-

gelse.

3.3  Bebyggelse, delområde A og B.
  Bebyggelsen i delområde A kan indrettes med en anvendelse som 

angivet i pkt. 3.1.  Inden for delområde B må der ikke opføres no-
gen form for bebyggelse.

3.4   Nyt byggeri skal opføres som minimum Energiklasse 2015, jf. byg-
ningsreglementets bestemmelser. 

4. Udstykning

4.1  Udstykning, delområde A.
 Ingen bestemmelser om grundstørrelser. 

4.2  Udstykning, delområde B.
 Området må ikke udstykkes yderligere.

5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1  Byggefelter
  Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, der er angivet 

på kortbilag B og i princippet som vist på skitserne på side 9 og 10 
i redegørelsen.

5.2  Afstand til naboskel
  Facade og gavl på ny bebyggelse må, uanset bebyggelsens høj-

de, placeres min. 0,5 m fra naboskel, som vist på kortbilag B og i 
princippet som vist på vejledende beliggenhedsplan på side 9 - 
lokalplanen erstatter de normale regler herom i bygningslovgiv-
ningen*.

 * Der skal tinglyses deklaration om byggeretlige skel.

5.3  Bebyggelsesprocent
  Bebyggelsesprocent maks. 25 for området som helhed. Der kan i 

beregning af bebyggelsesprocent medregnes andel af fællesareal, 
der fordeles ligefrem proportionalt efter de enkelte ejendommes 
størrelser.

5.4  Etager
  Bygninger må maks. opføres i 3 etager.

5.5  Bygningshøjde
  Højde maks. 10,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene, 

antenner og lignende er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
Gulvkoten må ikke overstige kote 3.98 DVR90.

Forslag til Lokalplan SKA.E.06.01.01 ● Lokalplanbetemmelser

Energiklasse 2015 (for boliger, 
kollegier, hotellerm.m. ) har et 
lavere energiforbrug end det 
forbrug Bygningsreglementet 
(BR10) stiller krav om. Energi-
rammen for byggeriet må mak-
simalt være: 30 + 1000/A kWh/
m2 pr. år, hvor A = det opvar-
mede etageareal.

For Energiklasse 2015 (for konto-
rer, erhvervsbyggeri mm.) gæl-
der, at den maksimale energi-
ramme for byggeriet må være: 
41 + 1000/A kWh/m2 pr. år, hvor 
A = 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.

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
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5.6  Bygningsbredde
 Bredde maks. 10,5 m.

5.7  Bygningsfremspring
 ( Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må 

fremrykkes 2,0 m fra facadebyggelinien).

5.8  Trappe- og elevatortårne
  Trappe- og elevatortårne kan placeres uden for de byggefelter der 

er angivet på kortbilag B.

5.9  Sekundære bygninger
  Sekundære bygninger som carporte, depotrum o.lign.  skal placer-

res inden for det byggefelt, der er er angivet på kortbilag B .

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1  Generelt
  Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelses-

form, materialer og farver. 

6.2  Farver
  Facader må kun males i jordfarver samt deres blanding med sort 

og hvid. Vinduer og døre må males i andre farver.

6.3  Facader
   Facader skal udføres i træ eller mur, der pudses eller vandskures 

eller en kombination af disse.
  Sekundære bygninger må også udføres i andre materialer som 

stål,  zink og aluminium.

6.4  Tagform
  Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning 

på mellem 25 og 50 grader. Valmede gavle kan opføres med stør-
re hældning, og carporte, depotrum og lignende kan udføres med 
flade tage.

6.5  Tagmaterialer
  Tagbeklædningen skal udføres med røde tagsten af tegl, af sort 

tagpap på trekantlister eller skifer i grå eller sort. Der må ikke an-
vendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

  Glaspartier i tagflader skal udføres som ”atelier” lysindtag eller 
rytterlys, med en reflektans på mindre end 15%.

6.6  Kviste
  Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Vinduer i kviste må ikke 

være større end øverste fulde etages største vinduer. Kvistflun-
ke skal fremstå af træ, skifer eller glas. Placeres flere kviste på en 
tagflade, skal kvistene være ens og placeres harmonisk på tagfla-
den.

  Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altant-
rapper over terræn må ikke etableres.

6.7  Solfangere
  Solfangere må kun opsættes på tage med sort tagpap. De skal 

nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for 

Der skal tilstræbes, at bebyggel-
sen opføres i materialer af høj 
kvalitet. Det er vigtigt, at mate-
rialerne er bæredygtige, natur-
rene og sunde.
Der skal hovedsageligt anven-
des naturprodukter til udendørs 
og indendørs brug, og der skal 
vælges materialer, der patinerer 
smukt. Traditionelle grundmu-
rede såvel som moderne, tek-
nologiske konstruktionsmetoder 
accepteres under forudsætning 
af en høj detaljeringsgrad og et 
højt kvalitetsniveau. Der lægges 
vægt på, at den samlede bebyg-
gelse får en harmonisk udform-
ning.

Der henvises til den klassiske jord-
farveskala udarbejdet af Rådvad-
centeret og gengivet på side 51 i 
Socialministeriets publikation ”Be-
varingsværdige bygninger” no-
vember 2006.
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naboer eller genboer.

  Skal der opsættes solenergianlæg på taget, bør det ske på tagfla-
der mod syd med en hældning på mellem 45 og 60 grader i for-
hold til det vandrette plan, det vil sikre anlægget høj effektivitet.

6.8 Skilte
  Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog kan der i forbin-

delse med erhverv opsættes oplysnings- og orienteringsskilte på 
facader, når disse ikke opsættes højere end 3 m, målt fra terræn. 

6.9  Vinduer
  Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en 

kombination af disse.

7. Ubebyggede arealer

Delområde B
7.1  Naturområde (klithede)
  Eksisterende oprindelig klithede skal henligge uberørt. Den øvrige 

del af delområde B skal retableres som klithede og herefter hen-
ligge uberørt.

Delområde A
7.2  Faste hegn
  Der må ikke opsættes hegn inden for lokalplanens område bortset 

fra afskærmning af terrasser. Hegn omkring terrasser må opsættes 
som spolestakitter i sort eller som plankeværker med lodretstille-
de brædder/lister i mørke jordfarver, ikke højere end 160 cm, målt 
fra terræn, jf. § 6.2.

7.3  Terrænregulering, udførelse
  Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre til-

pasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. 
Større tilpasninger skal ske med skråninger og støttemure. Dog 
kan der etableres nye klitdannelser omkring og mellem bebyg-
gelserne, med en højde på maks. (3,5 m) og parkeringsanlæg kan 
nedfældes i terræn med op til 1 m. Større tilpasninger kræver til-
ladelse fra Frederikshavn Kommune.

7.4  Efterregulering af terræn
  Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelsen, må 

gulvkoten ikke overstige 3.98 DVR90.
 
7.5  Opholdsarealer
  Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 50% 

af etagearealet. Opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk el-
ler som terrasser, i princippet som vist på vejledende illustrations-
planer på side 9 og 10.

7.6  Fælles friareal, vedligeholdelse
 De fælles friarealer vedligeholdes af grundejerforeningen.

7.7   Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer 
i direkte tilknytning til bebyggelsen.

De fælles friarealer inden for del-
område A skal indrettes og be-
plantes, så der opnås en god hel-
hedsvirkning. Hermed menes, at 
inventar (lamper, bænke, borde, 
affaldsstativer, legeredskaber mv.), 
belægninger og beplantning ud-
formes og placeres ud fra en sam-
let områdedisponering, der omfat-
ter alle friarealerne. Det skal sam-
tidig sikres, at de funktioner, der 
indpasses, ikke generer hinanden.

 Der findes mange kvalificerede må-
der at indrette friarealer på. Derfor 
stiller lokalplanen ikke krav om, at 
det skal ske på en bestemt måde. 
Som led i byggesagsbehandlingen 
skal bygherren dokumentere, at 
friarealerne kan indrettes med de 
ønskede funktioner. Dokumenta-
tionen skal som hovedregel være 
i form af en målfast plantegning, 
hvor inventar, belægninger og be-
plantning er vist.
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7.8   Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 
må ikke finde sted.

 7.9  Befæstelse af veje, P-pladser og stier
  Veje og P-pladser skal være befæstet med følgende materiale: 

grus, græsarmeringssten eller cementfliser.
  Stier skal udføres som trampede stier.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Veje
  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Strandklit, i prin-

cippet som vist på Kortbilag B. 

8.2  Veje
  Der udlægges areal til min. 8,00 m brede vejadgange som vist på 

Kortbilag B.

  Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fælles-
veje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for 
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
  Der udlægges areal til stier i varierende bredder, dog med en min. 

bredde på 2,00 m. Stier må kun etableres som trampede stier. 

8.4  Parkering
  Der udlægges areal til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og der-

udover 1,5 p-plads pr. evt. bolig. For hotel, motel m.v. udlægges 
areal til 1 p-plads pr. enhed/værelse Herudover 1 p-plads pr. på-
begyndt 25 m2 publikumslokale (restaurant m.v.).  Ved ibrugtag-
ning skal alle p-pladserne være etableret, dog skal der kun være 
anlagt 1 p-plads pr. evt. bolig.

8.5  For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicappar-
keringspladser. Den første af disse skal have mål til en kassebil.

8.6  Alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem dis-
se, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgæn-
gelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid 
gældende DS-standard.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

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

matorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen. 

9.3  Øvrige tekniske anlæg

Med ”i princippet” menes, at vejen 
godt kan flyttes nogle meter i for-
bindelse med fastlæggelsen af den 
endelige vejstruktur.
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  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-
fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 
6 om bebyggelsens udseende.

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

bobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.5  Opvarmning
  Der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.  

9.6  Kloakering
 Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter 
 anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Grundejerforening 

10.1  Oprettelse og medlemspligt
  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. 

10.2  Opgaver
  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-

plantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedlige-
holdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lovom 
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejerforenin-
gen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen 
henlægges til foreningen.

10.3  Vedtægter
  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

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 i området er 

tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frede-
rikshavn Spildevand A/S.

11.2  Ubebyggede arealer
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyg-

gede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
lokalplanens punkt 7.3 og 7.5.

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

som anført under lokalplanens punkt 8.4.

11.4  Naturområde - delområde B
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før delområde B er genskabt/
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retableret som klithede som anført i lokalplanens punkt 7.1.

12. Ophævelse af lokalplan

12.1   Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-
kalplan SKA.E.06.01.01 ophæves lokalplan SKA.BE.06.01.01.

13. Servitutter

13.1  Ophævelse af servitutter
  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.E.06.01.01 ophæves følgende servitutter inden for lo-
kalplanens område:

 Matr.nr. 345, Skagen Markjorder
 Tinglyst: 28.08.1973
 Titel: Bebyggelse, benyttelse m.v.
 Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune

 Matr.nr. 261n, Skagen Markjorder
 Tinglyst: 16.09.1996
 Titel: Grundejerforening m.v.
 Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune

14. Tilladelser og dispensationer.

12.1   Lokalplanens realisering forudsætter dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 3.

15. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

15.3   I lokalplanens § 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-
byggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter 
§20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til udsendelse i offentlig høring af Frederikshavn by-
råds økonomiudvalg den 18. juni 2014 i henhold til planlovens § 24.

På Byrådets vegne

Birgit S. Hansen    Michael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Frederikshavn byråds økonomiudvalg 
den 20. maj 2015 i henhold til planlovens § 24.

På Byrådets vegne

Birgit S. Hansen    Michael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

● Vedtagelsespåtegning
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Offentliggørelse på Frederikshavn Kommunes hjemmeside fredag den 29. maj 2015.

Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.E.06.01.01 og kommuneplantillæg 09.75 
Frederikshavn Byråds økonomiudvalg har den 20. maj 2015 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantil-
læg endeligt.

Planforslagene omfatter et areal i den nordvestlige del af Skagen øst for Skagen Nordstrand. Området er omfat-
tet af en eksisterende lokalplan.

Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte forslag.

Klagemuligheder
Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. Der kan 
ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen. Det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage.
Klage sendes til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn inden 4 uger fra datoen for denne 
annonces offentliggørelse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Natur- og Miljøklage-
nævnet, der opkræver et klagegebyr på 500 kr. 
Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbrin-
ges for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Her kan du se lokalplanen
Link til pdf-fil med lokalplanen 
Lokalplanen kan også ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommunes hjemmeside.



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk



Bilag: 3.4. Endelig VedtagetStrandklit KPLtillæg.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 73207/15
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Kommuneplantillæg nr. 09.75
Lokalplanramme for SKA.E.06.01 Strandklit 

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Rammeområdenr.:  SKA.E.06.01.

Områdenavn:  Erhvervsområde ved Strandklit.

Overordnet anvendelse:  Erhverv med tilknyttet bolig til brug for indehaver, bestyrer, portner eller 
lignende.

Anvendelse:  Erhverv. Der må etableres virksomhed svarende til virksomhedsklasse 1-
2. Liberale erhverv, administration- og kontorvirksomhed, forsknings- og 
udannelsesinstitutioner, offentlig og privat service, overnatningsfacilite-
ter i form af f.eks. hotellejligheder/hotel mv.

  Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.

Nuværende zonestatus: Byzone.

Fremtidige zonestatus: Byzone.

Bebyggelsesprocent:  Maks. 25 % for området som helhed.

Etageantal og bygningshøjde:  Maks. 3 etager, maks. 10,5 m. 

Rammekort
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Parkering:  Parkering skal etableres på egen grund eller etableres som fælles parke-
ring. Der skal udlægges p-pladser svarende til min. 1 p-plads pr. 50 m2 er-
hvervsetageareal og derudover 1,5 p-plads pr. evt. boligenhed i tilknyt-
ning til erhvervet. For hotel, motel m.v. udlægges areal til 1 p-plads pr. 
enhed/værelse Herudover 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 publikumslokale 
(restaurant m.v.).  Ved ibrugtagning skal alle p-pladser til erhverv være 
etableret og ved ibrugtagning skal 1 p-plads pr. bolig være etableret.

Udendørs opholdsarealer: Opholdsarealer skal udgøre mindst 50 % af etagearealet.

Bevaringsværdige bygninger:  En bygning, der er registeret med en bevaringsværdi 1-4 (jf. SAVE registe-
ring) må ikke nedrives, ændres eller ombygges uden Byrådets tilladelse.

Bygningsforhold i øvrigt:  Nye bygninger skal opføres som lavenergihuse, Energiklasse 2015, jf. BR10.

  Udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr må 
ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg. 

  Solfangere må ikke opsættes på tegltage.

Grundstørrelse: Ingen bestemmelser.

 Vedtagelsespåtegning

  Kommuneplantillæg nr. 09.75 vedtages endeligt.

 Frederikshavn byråds økonomiudvalg, den 20. maj 2015

 Birgit S. Hansen    Michael Jentsch
 borgmester    kommunaldirektør
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Indledning 
 

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at der via en forenkling af 

organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster med et fortsat højt 

serviceniveau for borgerne. Aftalen betyder, at kommunernes beredskaber senest den 1. januar 2016 skal 

etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. 

På den baggrund aftalte KKR på mødet den 6. juni 2014, at kommunaldirektør-kredsen skulle udarbejde et 

oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Forslag til pejlemærker for det videre 

arbejde blev godkendt på KKR’s møde den 12. september 2014 sammen med nedsættelse af 

arbejdsgrupper samt tidsplan.  

Oversigt over styregruppen og de underliggende arbejdsgrupper med deltagere er vist i bilag 1.  

Overordnet set var hovedformålet for alle arbejdsgrupperne indenfor gruppens område at identificere og 

undersøge alle aspekter inden for beredskabets arbejdsopgaver ud fra de pejlemærker, som KKR har 

godkendt.  

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en strukturtilgang med 3 niveauer:  

 Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1) 

 Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4) 

 Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11) 

Herudover er henvist til Redningsberedskabets strukturudvalgs principper, nemlig: 

 Samlet risikobillede 

 Niveaudeling 

 Fri disponering 

 Standardisering og større enheder 

 Responstid – ikke afgangstid 

 Entydigt myndighedsansvar 

 Entydig kommandostruktur 

Økonomisk er der nedsat et pejlemærke om, at der som minimum skal ske en realisering af den nordjyske 

andel af de 75 mio. kr., som Regeringen og KL blev enige om at nedregulere bloktilskuddet med i 2016. Den 

nordjyske andel udgør 7,5 mio. kr. Udover reduktionen i bloktilskuddet indgik det i aftalen mellem KL og 

regeringen, at samling af beredskaberne kan tilvejebringe yderligere 100 mio. kr., svarende til 10 mio. kr. i 

Nordjylland, der anvendes i kommunerne. Der er ikke indarbejdet mål om at sikre denne reduktion. 

Hver arbejdsgruppe har udarbejdet et kommissorium og heri oplistet forventede områder og 

problemstillinger, som arbejdsgruppen skulle afdække. Der har været afholdt 4-5 møder i hver 

arbejdsgruppe. Kommissorier, referater mv. er tilgængelige på KL’s dialogportal via gruppen 

”Beredskabsstruktur Nordjylland”. 
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Alle 11 kommuner har bidraget med oplysninger via et spørgeskema til et samlet datamateriale. Materialet 

indeholder oplysninger, som har dannet udgangspunkt for analysearbejdet i alle 3 arbejdsgrupper. 

Materialet vil også kunne bruges i det videre arbejde med etablering af en samlet beredskabsenhed. 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af referater og øvrige notater fra styregruppen og 

arbejdsgrupperne samt indsamlet datamateriale fra kommunerne. Rapporten er udarbejdet dels som 

grundlag for en politisk drøftelse og beslutning, og dels som grundlag for det videre arbejde i forbindelse 

med etablering af en ny beredskabsenhed.  

Rapporten er ikke detaljeret i en sådan grad, at det afdækker alle problemstillinger og opgaver. 

Arbejdsgrupperne har arbejdet med overordnede hovedlinjer og principper, og er på den baggrund 

kommet med løsningsforslag og indstillinger. Efterfølgende vil der derfor være behov for at arbejde mere 

detaljeret med de enkelte områder, mens andre områder skal videregives opgavemæssigt til ledelsen af det 

nye fælles beredskab. 

Anbefalingerne er udarbejdet af styregruppen i overensstemmelse med pejlemærkerne udarbejdet af KKR, 

rapporterne fra arbejdsgrupperne samt det indsamlede datamateriale. I det omfang arbejdsgruppernes 

løsningsforslag ikke har været fuldstændig forenelige, er det sket en afvejning heraf i Styregruppens 

anbefalinger.  

 

Rapportens samlede anbefalinger 

 

Organisering 

 Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab. 

 Øverste myndighed er bestyrelse bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 

kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk 

beredskabskommission, såfremt ny Beredskabslov giver mulighed herfor. 

 Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de 4 klynger.   

 For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en 

dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, 

med politiet og med medarbejderrepræsentanter. 

 Der ansættes beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den 

administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe. 

 Der etableres én vagtcentral 

 Der oprettes 4 klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne 

o Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev) 

o Midt (Aalborg) 

o Vest (Thisted og Morsø) 

o Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland)  
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Økonomi 

 Der arbejdes med en fasemodel for økonomien i det nye fælles selskab: 

o Fase 1 er 2016, som betragtes som et særligt etableringsår. Alle kommuner betaler et beløb 

svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. 

Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab 

til aftalen mellem KL og regeringen. 

o Fase 2 er en indfasningsperiode på maksimalt 4 år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden 

kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis 

man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.  

o Fase 3 er driftsfasen. Kommunerens betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger -  

eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

 Der afsættes 3 mio. kr. til etableringsomkostninger. Disse hentes i 2016-2019 via yderligere 

effektivisering på 750.000 kr. pr. år. 

 

 Budgettet for det sammenlagte beredskab i Nordjylland dannes efter følgende principper: 

• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der 

vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger. 

• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, 

fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for 

denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og 

beredskabet. 

• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i 

det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det der er tilknyttet bygninger, der 

anvendes til de operative opgaver. 

• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, 

der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr. 

 Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden 

der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata 

kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014. 

 Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og 

lønfremskrivningsprocenter. 

 Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 

mio. kr. (i budget 2014 p/l niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de 

deltagende kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2015.   

• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt 

udover de 7,5 mio. kr. 

 

 

• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og 

materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. 

Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i 

en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med 

mindre andet aftales. 
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• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for fremtidige 

betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med 

sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret 

dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret 

serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende 

finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen. 

• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne. 

• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens 

opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person 

på området. 

 

HR 

 Virksomhedsoverdragelsesloven træder i kraft ved overførslen af kommunale opgaver til det nye 

selskab 

 Der vil køre to (mere eller mindre) sideløbende processer: 

o Én den enkelte kommune med bl.a. varsling og overførsel af medarbejdere 

o Èn i det nye selskab med etablering af hele HR-området 

 Det anbefales, at der etableres en ”HR-back-up-gruppe” for ledelsen i det nye selskab. Gruppen 

kan bistå med koordinering m.v. i overdragelsesprocessen og give sparring på de 

personalemæssige processer, politikker m.v. der skal etableres i det nye selskab. Det anbefales, at 

der udpeges en HR-ansvarlig fra hver enkelt kommune. 

 
Operative opgaver 
Det anbefales, at der arbejdes ud fra følgende model: 

Basisenheder  

 Der vil som udgangspunkt være tale om, at alle stationer uanset størrelse er en basisenhed 

 Basisenheden skal kunne klare langt hovedparten af almindelige udrykninger med første 

udrykningsenhed 

 Første udrykningsenhed skal fastsættes ud fra risikodimensioneringen 

 Hvis der er tale om meget små stationer med fx under 20 udrykninger om året, vil det ikke give 

mening at opgradere dem til et evt. aftalt større basisenhedsniveau. Dette vil betyde en udvidelse 

af serviceniveauet. Dette vil ikke være gældende for Læsø. 

 

Basisfunktioner 

 Er 1. udrykningen fra en basisenhed ud fra en given pick-liste 

 Kan være 2. udrykning, hvis der er samtidighed i forhold til en anden basisenhed i et nærmere 

defineret geografisk område 

 Kan være assistance til en igangværende udrykning 
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Klynger 

Klynger er en samling af stationer inden for hvert af de 4 geografiske områder Nord, Syd, Vest og Midt. 

I klyngen samles en række funktioner således at klyngeenhederne som udgangspunkt kan klare alle 

forekomne hændelser på niveau 2. 

Klyngefunktioner 

 Er 2. udrykningen. Skal som udgangspunkt være samme serviceniveau i hele det nye beredskab. Det 

skal være begrænset med basisenheder, som har både 1. og 2. udrykning  

 Assistance til en i gangværende udrykning 

 Funktioner, som har mere speciel eller særlig funktion 

 Specialkøretøjer, fx vandtankvogn vil være en klyngefunktion 

 Klyngefunktioner kan placeres på en basisenhed 

 

Overordnet regionalt beredskab 

 Særlige funktioner som kun behøves et sted i regionen fx luft og lys, højderedning, 

sammenstyrtning, tung frigørelse m.v. 

 Funktioner som ikke kan løses af klyngerne pga. kapacitet 

 3. udrykning 

 

Niveau 3 beredskab 

 Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Skal være med til at sikre den faglige dybde 

 Støttefunktion til aflastning af opgaver 

 Specialkapaciteter 

 

Frivillige 

Det anbefales, at et nordjysk beredskab i fremtiden også indeholder frivillige, som bidrager med vigtige 

funktioner og derfor bør værnes om. Den fremtidige organisering af de frivillige bør tage hensyn til nærhed 

og lokal forankring, som er højt prioriteret. Derfor anbefales det, at de frivillige knyttes op på klyngerne. 

 

Myndighedsopgaver 
Vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling skal der findes snitflader til den øvrige kommunale 

byggesagsbehandling, derfor anbefales følgende: 

 Simple myndighedsopgaver (bygningsreglement) kan med fordel fortsat håndteres sammen med 

den ordinære byggesagsbehandling. 

 Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør varetages i 

de enkelte klynger.  
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 Særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og kompliceret brandsyn, vil med fordel 

kunne løses i én af klyngerne, hvor personale med særlige kompetencer lokaliseres. 

 

Denne overordnede beskrivelse af opgavefordelingen, skal efter selskabets dannelse nærmere aftales og 

beskrives konkret, således snitfladerne imellem §60-selskabet og de enkelte kommunale byggeafdelinger er 

veldefineret. 

 

Det anbefales endvidere, at§60-selskabet arbejder for at tildele klyngerne tværgående koordinerende 

funktionerne indenfor selskabet. Ovenfor er eksemplet med ”særligt kompliceret brandteknisk 

bygesagsbehandling” og ”kompliceret brandsyn” omtalt - men det kunne også handle om 

”informationskampagner”, ”undervisningsforløb” osv.  

 

Vagtcentral  

 de fire nuværende vagtcentraler – Aalborg, Frederikshavn, Falck og Thisted – samles i én enhed, 

som udgangspunkt på en fælles adresse, hvor man med anvendelse af nuværende og tilgængelig 

teknologi kan sikre fælles overblik og kommunikation, 

 vagtcentralen i forlængelse heraf kan placeres organisatorisk udenfor § 60-selskabet og drives efter 

kontrakt med dette, idet nuværende entrepriseaftaler løber videre til udløb eller ændres efter 

forhandling, og idet der på sigt kan etableres et OPP, 

 den nye, fælles brandvagtcentral, der dækker alle 11 kommuner, kan tilbyde 

servicevagtcentralopgaver til alle kommuner med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, 

 øvrige serviceopgaver udenfor vagtcentralregi kan løses centralt i fællesskabet, i de nye 

beredskabsklynger eller fortsat varetages i hver kommune, samt at  

 der tages kontakt med andre myndigheder med henblik på analyse af muligheder for yderligere 

samarbejde på vagtcentralområdet 
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Hvad skal der ske i 2015? 
 

Nedenfor skitseres de væsentligste milepæle for processerne i 2015: 

I kommunerne: 

Aktivitet 
 

Tidsplan 

Anbefalinger til nyt beredskab – model og 
finansiering 
 

KKR-møde den 24. april 2015 

Borgmesterkredsen nedsættes som politisk 
styregruppe i etableringsfasen 

April 2015  

Styregruppen fortsætter som koordinerings- og 
sparringsgruppe for overdragelsen i 
etableringsfasen 

April 2015 

Principgodkendelse i kommunalbestyrelser/byråd Maj 2015 
 

Endelig godkendelse af nyt beredskab i 
kommunalbestyrelser/byråd 

November-december 2015 

 

I det fælles §60-selskab:  

Aktivitet Tidsplan 

Tiltrædelse beredskabsdirektør 1. juni 2015 
 

Etablering af organisation, herunder ledelseslag  Juni – oktober 2015 
 

Udarbejdelse af forretningsplan, 
administrationsaftale m.v. 

Juni – november 2015 

Statsforvaltningens godkendelse af vedtægter for 
nyt selskab 

November 2015 

Nyt selskab er etableret 
 

1. januar 2016 

 

Det anbefales, at ledelsen af det nye fælles §60-selskab får mulighed for at trække på ekspertbistand fra de 

11 kommuner i opstartsfasen. Her tænkes især på assistance indenfor jura, økonomi og personale.   
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Organisering 
 

Organiseringen af et nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele 

regionen i et § 60 fællesskab. 

 

Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles Beredskabskommission for de 

11 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes 

en Bestyrelse bestående af politiske repræsentanter for de 11 deltagerkommuner. Det anbefales, at 

Beredskabskommissionen og Bestyrelsen bliver slået sammen, såfremt den endelige lovgivning giver 

mulighed for det. 

 

Det anbefales endvidere, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant 

for hver af de 4 klynger.   

 

For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales der nedsat en 

dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med 

politiet og med medarbejderrepræsentanter.  

 

Beredskabet får en fælles beredskabsdirektør. KKR besluttede på mødet den 27. februar 2015 at 

igangsætte ansættelsesproceduren i forhold til ansættelse af beredskabsdirektøren med forventet 

ansættelse pr. 1. juni 2015. En del af beredskabsdirektørens første opgaver bliver i samarbejde med den 

administrative styregruppe at sammensætte den øvrige ledergruppe i organisationen. 

 

Organisatorisk anbefales det, at der etableres én vagtcentral, som skal dække hele Nordjylland. Opgaverne 

for vagtcentralen er beskrevet nærmere i afsnittet om vagtcentralen og øvrige serviceopgaver. I en 

overgangsordning kan vagtcentralen fordele sig på flere adresser, dog kun med døgnbemanding på ét sted. 

Desuden søges samarbejde med eksterne partnere om deltagelse i fælles vagtcentral.  Vagtcentralen 

refererer på linje med en fælles administration til beredskabsdirektøren. 

 

Fra den operative arbejdsgruppe anbefales, at der oprettes fire operative klyngeberedskaber ud fra 

geografisk placering i landsdelen.  Klyngeberedskaberne bygger på en fælles placering af særligt materiel 

sammen med opgaverne, hvor det giver bedst mening at løse dem. Derudover løses en række opgaver på 

tværs af de 11 kommuner.  

 

Beredskabet kommer således til at bestå af Klynge Midt (Aalborg Kommune), Klynge Vest (Thisted og 

Morsø Kommuner), Klynge Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner) og 

Klynge Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner). 

Det vil som udgangspunkt også være på klyngeniveau, at ansvaret for myndighedsindsatsen vil blive 

placeret. Ligesom for operative opgaver kan særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og 

kompliceret brandsyn placeres på en af klyngerne. 

 

Det anbefales, at selskabet placeret med hovedsæde i tilknytning til en af klyngernes administrationer.  
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Den samlede oversigt over organisationen er vist i diagrammet på nedenfor: 
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Jura 
 

Der er hovedsagelig 3 love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, 

Beredskabsloven, Kommunestyrelsesloven og Lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner 

baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, Kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for 

etableringen af §60-selskabet, og Lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen 

af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab. Virksomhedsoverdragelsen 

behandles særskilt i et senere afsnit om HR.     

Der er under den gældende Beredskabslov umiddelbart betydelig frihed for kommunalbestyrelsen til at 

organisere det kommunale beredskab, herunder indgå i samarbejder med andre kommuner. 

Beredskabsloven regulerer kommunens mulighed for delegation af opgaver inden for det kommunale 

redningsberedskab, og kommunens mulighed for at overgive kommunens kompetence og ansvar iht. 

Beredskabsloven til andre, jf. beskrivelsen nedenfor:  

1. Kommunen kan indgå aftaler med andre kommuner, private mv. om at udføre operative 

opgaver inden for det kommunale beredskab (leverandør- og udfører-modeller), jf. 

Beredskabslovens § 13, stk. 1. Serviceopgaver kan ligeledes indgå. Kommunen har fortsat 

uindskrænket ansvar for opgaverne iht. Beredskabsloven (delegation). Kommunen kan 

eventuelt etablere sig i selskabsform (aktieselskab) sammen med andre kommuner, som 

herefter bliver leverandør til kommunerne iht. § 13.  

2. Kommunen kan indgå aftaler med foreninger, organisationer og private personer om, at 

disse bistår med udførelse af særlige opgaver, jf. Beredskabslovens § 13, stk. 2. 

Kommunen har fortsat uindskrænket ansvar for opgaverne inden for det kommunale 

beredskab iht. Beredskabsloven (delegation).  

3. Kommunen kan indgå aftaler mellem to eller flere kommuner om forskellige former for 

praktisk samarbejde, iht. kommunalfuldmagtsreglerne. Samarbejdet kan organiseres i 

selskabsform (aktieselskab).  

4. Kommunen kan indgå aftale mellem to eller flere kommuner om samordning af deres 

redningsberedskab med nedsættelse af fælles beredskabskommission, jf. 

Beredskabslovens § 10. Kommunen kan alene indgå samarbejde med andre kommuner, 

hvor kommunen overlader sit ansvar iht. Beredskabsloven helt eller delvist, såfremt det 

sker iht. § 10, dvs. organiseres som kommunalt fællesskab. (§ 60- selskab) 

KL’s aftale med regeringen forudsætter, at de 87 eksisterende kommunale beredskabsenheder bliver til 

max 20 fælles beredskabsenheder inden 1. januar 2016. Dette medfører, at de kommunale 

beredskabskommissioner ved sammenlægningen (samordning – punkt 4 ovenfor) indgår som selvstændige 

enheder.  

KL har i notat af 20. september 2014 fremført, at dette under den gældende lovgivning alene kan ske ved, 

at kommunerne samordner deres redningsberedskab gennem nedsættelse af fælles 

beredskabskommission iht. Beredskabsloven § 10. Samordningen skal organiseres som et kommunalt 

fællesskab, jf. kommunestyrelseslovens § 60. Det følger af Beredskabsloven, at: 
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• Samordningen skal omfatte alle operative opgaver iht. Beredskabsloven, 

• Samordningen kan omfatte myndighedsudøvelse iht. Beredskabslovens §§ 34-37 

• Samordningen kan omfatte serviceopgaver, der ikke udføres iht. Beredskabsloven 

 
Egentlig myndighedsudøvelse henhører fortsat under den enkelte kommunalbestyrelse og kan ikke 

henlægges til den fælles beredskabskommission. Kommunalbestyrelsen skal således bl.a. sørge for 

vedtagelse og revision af kommunens beredskabsplan, jf. Beredskabslovens § 25, og beslutninger efter 

beskyttelsesrumsloven. Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, kan dog koordinere den 

samlede beredskabsplanlægning. Vedtagelse af plan for risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet, jf. BEK 765 205 med senere ændringer, skal ligeledes varetages af 

kommunalbestyrelsen. 

Der er varslet en ændring af Beredskabsloven. Ændringen vurderes især at kunne få konsekvenser i forhold 

til beredskabskommission. Ændringerne er endnu ikke kendte, og derfor ikke mulige at inddrage i 

overvejelser og model for det nye fremtidige nordjyske beredskab. 

Økonomi 

Indfrielse af besparelseskrav 

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud 

med 75 mio.kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., 

hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.   

I processen med at finde frem til den fremtidige beredskabsmodel i Nordjylland er det forudsat, at der skal 

tilvejebringes en besparelse på 7,5 mio. kr. i budget 2016. Med en samlet beredskabsomsætning på ca. 

126,5 mio.kr. svarer det til godt 5%. 

I det følgende redegøres for de forhold, der samlet set leder til en vurdering af, at det er realistisk at 

tilvejebringe en besparelse på 7,5 mio.kr. allerede det første år. Dertil kommer, at det ser ud til at være 

muligt at finde yderligere besparelser efter de første 1-3 års introduktionsperiode.  

Fire forhold, som gør dette realistisk:  

1. Samlet administration og ledelse  

2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre  

3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering  

4. Genforhandling af kontrakter 

Ad 1) Èt samlet beredskab gør det muligt at reducere i de samlede administrationsomkostninger, idet 

administrationen kan samles i én enhed. Samtidig vil antallet af ledere kunne reduceres markant, da der 

ikke længere vil være behov for 11 beredskabschefer. Det skal dog bemærkes, at en del af 

beredskabscheferne også varetager andre ledelsesopgaver, og der dermed ikke anvendes 11 årsværk til 

funktionen. En optimering af den administrative ledelse vil dels ske ved den umiddelbare dannelse af det 

nye beredskab, dels ved en optimering i løbet af de første introduktionsår. Løst anslået forekommer det 
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sandsynligt, at der kan spares minimum 1-2 mio. kr. årligt på administration og ledelse i løbet af de første 1-

3 år. 

 Ad 2) I dag er der døgnbemanding på tre vagtcentraler, hvorfor der vil være en betragtelig besparelse ved 

kun at skulle holde døgnåbent på én central. Desuden vil der også i dagtimerne kunne ske en 

effektivisering. Herudover vil der være besparelsespotentiale i at indlede samarbejde med andre 

organisationer, der driver lignende vagtcentralfunktioner, for derved at kunne opnå et endnu større 

rationale. Besparelsen vil være afhængig af, om der kan indgås samarbejde med andre vagtcentraler, og i 

hvor høj grad der opretholdes flere fysiske placeringer. En besparelse på 2-4 mio. kr. vurderes sandsynlig.  

Ad 3) Selv om der er lagt op til ikke at ændre på dimensioneringen fra 1. januar 2016, vil der kunne 

foretages en række umiddelbare optimeringer i det operative beredskab, fordi kommunegrænserne ikke 

udgør en barriere i opgavetilrettelæggelsen fra og med 2016. Samtidig vil der være mulighed for i endnu 

højere grad at gøre fælles brug af specialkøretøjer og andet særligt grej. På lidt længere sigt vurderes der at 

være mulighed for yderligere besparelser ved en mere optimal udnyttelse af materiel, specialisering af visse 

funktioner mv. Det er vanskeligt at vurdere potentialet det første år, men på sigt er vurderingen, at der vil 

kunne spares 1-5 mio. kr., bl.a. udløst af et mindre behov for specialmateriel. 

 Ad 4) Endelig vil der være mulighed for at genforhandle kontrakterne med Falck og enkelte andre 

leverandører, blandt andet af IT-systemer, så de afspejler den nye samlede nordjyske struktur. Her vil der 

også være mulighed for at opnå besparelser fra den første dag samt yderligere besparelser i takt med, at 

den nye organisation får defineret en ny dimensionering.  Det vurderes umiddelbart at være muligt at finde 

besparelser på kort sigt på minimum 2-3 mio. kr. og sandsynligvis mere på sigt.  

Besparelsen på 7,5 mio. kr. årligt er kravet til den nye organisation. Spørgsmålet har ikke været genstand 

for en nærmere økonomisk analyse i nordjysk regi, men læner sig op ad de analyser, der lå til grund for 

aftalen om kommunerne økonomi i 2015 mellem regeringen og KL. På baggrund heraf er det samlet set 

vurderingen, at det forventede rationale kan opnås. 

Der arbejdes med en fasemodel i forhold til økonomien i det nye fælles selskab. To datoer er særligt 

afgørende i den forbindelse, nemlig: 

 1. januar 2018, hvor fælles risikobaseret dimensionering forventes at være på plads 

 1. januar 2020, hvor overgangsordningen i forbindelse med finansieringsmodellen for det nye 
selskab udløber. 

Det vurderes, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser. Dette 

element anbefales afdækket i fællesskab mellem kommunerne og den nye beredskabsorganisation i løbet 

af 2016-2017. 

 

Fasemodel for etableringen af økonomien  

Økonomien i dannelsen af et nyt fælles beredskab i Nordjylland kan overordnet inddeles i følgende 3 faser: 

o Fase 1 er 2016, som betragtes som et særligt etableringsår. Alle kommuner betaler et beløb 

svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. 
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Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til 

aftalen mellem KL og regeringen. 

o Fase 2 er en indfasningsperiode på maksimalt 4 år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan 

bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man 

ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.  

o Fase 3 er driftsfasen. Kommunerens betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger -  

eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

  

De økonomiske principper for dannelse af et nyt fælles beredskab 

Der afsættes 3 mio. kr. til implementeringsomkostninger. Disse midler kan bruges allerede fra 2015. 

Aalborg Kommune lægger ud og får beløbet tilbage over 4 år fra 2016 til og med 2019. Det nye fælles 

beredskab skal dermed præstere en yderligere effektivisering på 750.000 kr. pr. år. 

Til at sikre driften i det nye fælles beredskab det første år betaler de 11 kommuner i Nordjylland et beløb til 

det nye fælles beredskab svarende til kommunernes hidtidige driftsbudgetter på beredskabsområdet. 

Eksisterende kontrakter, aftaler, materiel, bygninger og personale stilles til rådighed af de 11 kommuner for 

det nye selskab i 2016. 

Ejerskab til eksisterende bygninger forbliver som udgangspunkt hos den enkelte kommune. Bestyrelsen 

kommer i løbet af 2016 med et oplæg til, hvorledes grunde og bygninger skal håndteres fra 2017 og frem. 

I løbet af det første år, 2016, afklares kommunernes fremtidige takstbetaling. Takstbetalingen skal 

fastsættes, så selskabet vil kunne honorere både kontraktbundne udgifter, lønudgifter og udgifter til leje/ 

køb samt vedligeholdelse af bygninger, køretøjer og driftsmateriel. 

Lejeaftale/afdragsperiode på køb indgås for en længere aftale – afhængig af aktivernes forventede levetid. 

 

Anbefaling 

Budgettet for det sammenlagte beredskab i Nordjylland dannes efter følgende principper: 

• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der 

vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger. 

• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, 

fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for 

denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og 

beredskabet. 

• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i 

det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det der er tilknyttet bygninger, der 

anvendes til de operative opgaver. 

• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, 

der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr. 
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• Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var 

kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved 

sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014. 

• Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og lønfremskrivningsprocenter. 

• Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. 

(i budget 2014 p/l niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende 

kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2015.   

• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt 

udover de 7,5 mio. kr. 

• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og 

materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, 

der i dag får løst sådanne opgaver er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig 

periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet 

aftales. 

• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for fremtidige 

betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med 

sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret 

dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret 

serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, 

der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen. 

• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne. 

• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens 

opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person 

på området. 

HR 
 

Det er Virksomhedsoverdragelsesloven, der træder i kraft ved overførsel af kommunale opgaver til et nyt 

fælleskommunalt beredskabsselskab. Dette betyder, at der er to afgørende forudsætninger for 

igangsætning af de personalemæssige tiltag i forbindelse med etableringen af et nyt fælleskommunalt 

beredskab. 

1. Detaljeret opgaveoversigt for det nye selskab er nødvendig for vurderingen af, hvilke opgaver, der 
overføres fra kommunerne til det nye selskab, og dermed afgørende for vurderingen af, hvilke 
konkrete medarbejdere, der skal følge opgaven. 
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2. Statsforvaltningens godkendelse af vedtægterne for det nye selskab skal foreligge før det er muligt 
at vurdere, hvorvidt en overdragelse af en medarbejder medfører væsentlige vilkårsændringer. 

Nedenfor skitseres de HR-relaterede opgaver, der vil være nødvendige at igangsætte i henholdsvis de 

enkelte kommuner og det nye selskab. 

 

Den enkelte kommune Det nye §60 selskab 

 Beslutning om hvilke medarbejdere, der 
skal virksomhedsoverdrages til det nye 
selskab. Forudsætter fastlæggelse af hvilke 
opgaver, der overføres til det nye selskab, 
da disse danner baggrund herfor. 

 Bruttoliste – nettoliste med 
kontaktoplysninger, lønniveau, anciennitet, 
uddannelse, særlig beskyttelse, arbejdstid, 
mv.  

 Opsigelse af diverse lokalaftaler, kontrakter 
m.v. 

 Udsendelse af varslingsbreve til de berørte 
medarbejdere 

 Eventuelle partshøringer, hvis der er tale 
om væsentlige vilkårsændringer 
 

 Forsikringer 

 Opsigelse, forhandling og indgåelse af nye 
lokalaftaler, kontrakter m.v.  

 Personalepolitik 

 Etablering af SU/MED-system og AM 

 Lønsystem  

 Ansættelsesbreve 

 M.v. 

Væsentlige vilkårsændringer kræver 6 mdr.´ s varsel, og det kan betyde, at det vil være nødvendigt med 

overgangsmåneder i starten af 2016, hvor de berørte medarbejdere stadig er ansat i den enkelte kommune 

indtil varslingsperioden udløber. 

Anbefaling 

Det anbefales, at der etableres en ”HR-back-up-gruppe” for ledelsen af det nye selskab. Gruppen kan bistå 

med koordinering m.v. i overdragelsesprocessen og give sparring på de personalemæssige processer, 

politikker m.v. der skal etableres i det nye selskab. Det anbefales, at der udpeges en HR-ansvarlig fra hver 

enkelt kommune. 

Operative opgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for Operative opgaver opstillet specifikke 

pejlemærker: 

 Ingen forringelse af responstiden 

 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd 

 Anvendelse af den bedst mulige teknologi 
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted 

Arbejdsgruppen forudsætter derudover: 
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 At organiseringen af den operative struktur tager udgangspunkt i én fælles vagtcentral 

 At de nuværende stationer bevares 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af de operative opgaver i forhold til 1-4-11-strukturtilgangen. 

Arbejdsgruppen har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Operativ struktur, herunder samspillet med det statslige beredskab 

 Afdækning af det nuværende beredskab med status for beredskabet, mandskab, materiel, 

stationer, økonomi m.v. (spørgeskema) 

 Afdækning og fastlæggelse af responstider i forhold til risikobaseret dimensionering 

 Afklaring af det fremtidige beredskab i forhold til robustheden (dybde og brede) af et 

basisberedskab på lokale operative beredskabsenheder (stationer) 

 Afklaring af det fremtidige beredskab i forhold til robustheden (dybde og brede) af klynge/center 

enheder, her under behovet for specialfunktioner eller samling af funktioner et sted. 

 Afklaring af operative ledelse i forhold til lokale operative beredskabsenheder samt klynge/ center 

enheder, her under chefvagtordning samt indsatsledelse.  

 

Status 

Inden for det operative område er der på visse områder store forskelle på, hvorledes kommunerne løser 

opgaven. Alle 11 kommuner har i større eller mindre grad aftale med Falck om at løse opgaven. I Thisted og 

Aalborg kommuner varetages opgaven dog primært af kommunen selv. I alle 11 kommuner, undtagen 

Aalborg, løses den operative opgave ved tilkald af deltidsansatte brandmænd i lokalområdet omkring en 

brandstation. I Aalborg by klares opgaven med udgangspunkt i fuldtidsansatte brandmænd, som kan rykke 

ud straks, og herefter suppleret op med deltidsansatte brandmænd.  

Flere kommuner supplerer deres beredskab med hjælp fra frivillige.  

Lovgivningsmæssigt er kommunernes serviceniveau på beredskabsområdet som minimum godkendt ud fra 

en risikodimensionering foretaget i den enkelte kommune. Herudover kan serviceniveauet indeholde 

politiske ønsker på konkrete områder. 

Der henvises i øvrigt til datamateriale1 indsamlet fra de 11 nordjyske kommuners beredskab, hvoraf der 

bl.a. fremgår omfanget af udrykninger fordelt på typer, brandstationer, materiel primært i form af 

forskellige typer af køretøjer, økonomi samt personale til opgaven. 

 

                                                           
1
 Datamaterialet findes bagerst i rapporten som bilag 2. 
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Forslag til løsning 

Arbejdet er baseret på, at alle 11 kommuner er med i én samlet beredskabsenhed samt de fire plejemærker 

fremhævet af Styregruppen. 

Herudover blev fremhævet, at robusthed i bredden og dybden er vigtig. Robust i bredden fortæller, hvor 

mange samtidige hændelser der kan klares. Her tænkes, udover 1. udrykninger, på omfanget af 2. 

udrykninger, mandskab og materiel, samt den faglige bredde, hvor enheden har den nødvendige 

kompetence. Robusthed i dybden fortæller, hvor længe beredskabsenheden kan være klar til en langvarig 

hændelse med den nødvendige kapacitet. 

Når en ny beredskabsstruktur er politisk vedtaget, skal der udarbejdes en ny samlet risikodimensionering. 

De nuværende risikodimensioneringer i de 11 kommuner vil være gældende indtil da. 

Overordnet blev drøftet nogle principper for placering af funktioner på basisenheder og klynger, som er: 

• samarbejde 

• fleksibilitet  

• sund fornuft 

• nærhed 

• dybden 

 

På arbejdsgruppens møder er blevet drøftet begreberne basisenhed og klynger op mod basisfunktioner og 

klyngefunktioner. Nedenfor er nævnt de beskrivelser og kommentarer, der blev givet om de enkelte 

begreber. Herudover blev drøftet et regionalt beredskab med funktioner, som kun er nødvendigt at have et 

sted i regionen samt funktioner på niveau 3 beredskab (staten). 

 

Organisering  

En basisenhed  

 Der vil som udgangspunkt være tale om, at alle stationer uanset størrelse er en basisenhed 

 Basisenheden skal kunne klare langt hovedparten af almindelige udrykninger med første 

udrykningsenhed 

 Første udrykningsenhed skal fastsættes ud fra risikodimensioneringen 

 Hvis der er tale om meget små stationer med fx under 20 udrykninger om året, vil det ikke give 

mening at opgradere dem til et evt. aftalt større basisenhedsniveau. Dette vil betyde en udvidelse 

af serviceniveauet. Dette vil ikke være gældende for Læsø. 

 Klyngefunktioner kan placeres på basisenheder, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til 

geografisk placering eller andre risikomæssige forhold (fx særlig type af virksomhed) 

 Det vurderes, at der er for mange specialkøretøjer i Nordjylland fx vandtankvogne, som ikke skal 

være standard på en basisenhed, men bør i stedet placeres som en klyngefunktion (som så kan 

være placeret på en udvalgt basisenhed) 

 Kan være 2. udrykning eller fysisk flyttes til at være klar på en anden basisenhed ved sammenfald af 

hændelser (fleksibilitet og fri disponering) 
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Basisfunktioner 

 Er 1. udrykningen fra en basisenhed ud fra en given pick-liste 

 Kan være 2. udrykning, hvis der er samtidighed i forhold til en anden basisenhed i et nærmere 

defineret geografisk område 

 Kan være assistance til en igangværende udrykning 

Klynger 

Klynger er en samling af stationer inden for et geografisk område. 

Det anbefales, at der etableres 4 klynger: 

 Nord:  Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev 

 Vest:  Thisted og Morsø (Midt- og Vestjyllands politikreds) 

 Syd:  Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild 

 Aalborg: Aalborg 

 

I klyngen samles en række funktioner således at klyngeenhederne som udgangspunkt kan klare alle 

forekomne hændelser på niveau 2. 

Klyngefunktioner 

 Er 2. udrykningen. Skal som udgangspunkt være samme serviceniveau i hele det nye beredskab. Det 

skal være begrænset med basisenheder, som har både 1. og 2. udrykning  

 Assistance til en i gangværende udrykning 

 Funktioner, som har mere speciel eller særlig funktion 

 Specialkøretøjer, fx vandtankvogn vil være en klyngefunktion 

 Klyngefunktioner kan placeres på en basisenhed 

Overordnet regionalt beredskab 

 Særlige funktioner som kun behøves et sted i regionen fx luft og lys, højderedning, 

sammenstyrtning, tung frigørelse m.v. 

 Funktioner som ikke kan løses af klyngerne pga. kapacitet 

 3. udrykning 

Niveau 3 beredskab 

 Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Skal være med til at sikre den faglige dybde 

 Støttefunktion til aflastning af opgaver 

 Specialkapaciteter 

 

Frivillige 

Det anbefales, at et nordjysk beredskab i fremtiden også indeholder frivillige, som bidrager med vigtige 

funktioner og derfor bør værnes om. Den fremtidige organisering af de frivillige bør tage hensyn til nærhed 

og lokal forankring, som er højt prioriteret. Derfor vil arbejdsgruppen anbefale, at de frivillige knyttes op på 

klyngerne. 
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Vilkårene for deltidsansatte 

 Der er begrænsninger på hvor mange forskellige typer af funktioner en deltidsansat brandmand 

kan håndtere – her tænkes i uddannelse og vedligeholdelse 

 Mulighed for at placere klyngefunktioner på lokale basisenheder for at fastholde kompetencer 

Operativ ledelse 

Der var bred enighed om den operative ledelse afhænger af risikodimensioneringen og den deraf afledte 

udrykningssammensætning på pick-listen. Herudfra blev drøftet hovedlinjerne for operativ ledelse ud fra 

basisenheder og klynger, samt tværgående ledelsesfunktioner for det regionale niveau.  

Hovedprincippet er, at for basisfunktioner er holdlederen den operative ledelse, mens det for 

klyngefunktionerne er indsatslederen. 

For basisfunktioner vil holdlederen altid kunne kalde en indsatsleder. Holdlederen kan klare 

opstartsopgaver ved større hændelser, og hvis opgaven eskalere træder indsatslederen til.  

På det regionale niveau bør laves en chefvagtordning, ligesom krisestabsarbejdet skal koordineres fra det 

regionale niveau.  

Der gøres opmærksom på, at tildeles holdlederen denne omtalte funktion vil det for nogle holdledere være 

nødvendigt med et uddannelsesløft i forhold til i dag. Det må forudses, at ændringer der tilfører 

holdlederne nye kompetence- og ansvarsområder vil udløse krav om lønregulering.  

Indsatslederfunktionen vil derfor fremover være fordelt på et mindre antal personer end i dag. 

Funktioner 

Grundprincippet for fordelingen på funktioner er, at simple funktioner er på basisenhederne samt jo dybere 

specialisering jo højere niveau. Herudover har varigheden også indflydelse på fordelingen.  

Set ud fra et nærhedsprincip, som forventes at være en vigtig faktor for borgerne, er fordelingen af 

personredning (redde liv) på de nære basisenheder. Arbejdsgruppen er dog bevidst om, at 6 stationer i dag 

(Als, Aalbæk, Mariager, Frøstrup, Øster Vrå og Mou) ikke i fuldt omfang er dimensioneret til at klare alle de 

nedenstående basisfunktioner, hvilket heller ikke forventes at være tilfældet i fremtiden. 

Der er ikke tale om en udtømmende liste, ligesom der ikke er tale om skarpe definitioner. Der er tale om en 

opdeling i hovedlinjer. 

Det er ligeledes en forudsætning at den nuværende opsætning og udkald foregår via pick-liste. 

 

Basisfunktioner 

 Simple brandopgaver og andre simple opgaver., der ikke kræver røgdykkerindsats 

 Simple røgdykkerindsatser/personredning. 

 Redning med håndstige 
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Klyngefunktioner 

 Frigørelse 

 Højderedning m/drejestige (op til 30 meter) 

 Miljø og kemi 

 Båd (redning på vand) 

 Vandforsyning 

 ”Simpelt” lys 

 Ekstra røgdykkere 

 Indkvartering og forplejning 

 

Funktioner på regionalt niveau 

 Dykkere 

 Højderedning (> 30 meter) 

 Luft og ekstra lys 

 Skum / Større indsatser 

 Oversvømmelse 

 Indkvartering/forplejning 

 

Funktioner på niveau 3 (staten)  

 Mandskabsressourcer (dybden) ved længerevarende indsatser. 

 Håndtering af svære/vanskelige indsatser og redninger 

 Pumpning af vand / skybrud.  

 Kemi og Miljø 

 

Responstiden 

Responstiden forstås som tiden fra alarmen lyder til første udrykningsenhed møder på indsatsstedet.  

Udgangspunktet er en uændret responstid, men det vil muligvis være andet materiel og 

personaleressourcer, der kommer på indsatsen. 

Responstiden er gældende for de beskrevne niveauer; basisenheder, klynger, regionalt niveau samt niveau 

3 (staten). 

Typer af udrykning 

Det skal overvejes, hvilke typer af hændelser der rykkes ud til, og med hvilket materiel og mandskab. Dette 

kan måske tilvejebringe besparelser, som f.eks.:  

 En responsenhed som kan klare bilbrande og andre mindre hændelser 

 At en entreprenør, vejafdelingen eller miljøvagten kan klare mindre spild på vejbanen, hvor der 

ikke er tale om en akut situation 

 Kørsel til ABA, hvor der er mange blinde alarmer. Der er mulighed for at kigge anderledes på 

baggrunden for ABA udrykninger og sende mandskab og materiel herudfra. Der er også tale om en 
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forebyggelsesopgave ved ændring af adfærd hos anlæggets ejer. Her vil det være relevant med 

erfaringsudveksling mellem de nuværende beredskaber i regionen. Der kan ikke undgås at køre til 

ABA alarmer (der kan jo være en brand). Det er derfor nødvendigt at finde et rimeligt niveau. 

 Brug af skæreslukkere ved udrykninger med et mindre antal brandmænd (ny teknologi) 

Samtidighed i udrykninger 

Herved forstås, når der under en igangværende udrykning kommer en ny udrykning samtidig, og 

mandskabet er bundet af den første udrykning, og der derfor kræves en ”2. udrykning” med nyt mandskab. 

Området skal undersøges og tages op i forbindelse med risikodimensioneringen. Dette skal ses i 

sammenhæng med drøftelser omkring beredskabsenhedens robusthed. 

Ligeledes skal der ved samtidighed i udrykninger arbejdes ud fra principperne om fri disponering, hvor 

nærmeste udrykningsenhed tilkaldes. 

Grænsesamarbejde 

Grænsesamarbejde til naboberedskaber skal indarbejdes i rapporten med en anbefaling om, at der skal 

skabes samarbejdsrelationer i forhold til placering af basisenheder og klyngefunktioner. 

Internt i beredskabsenheden vil være et udbygget og formelt samarbejde indenfor klyngerne samt 

klyngerne imellem. 

 

Mulige økonomiske besparelser 

 Vandtankvogne og andre specialkøretøjer (hvor mange og hvor) 

 Antallet af 2. udrykninger i regionen (hvor mange og hvor) 

 Muligheden for at ændre på hvilket mandskab og biler der rykker ud til hvilke opgaver 

 Ledelse og administration 

 

Øvrige anbefalinger 

 Det anbefales, at der, inden der tages beslutning om indkøb af køretøjer, skal der være udarbejdet 

en risikodimensionering. Herved kan materiel genanvendes og evt. give besparelser 

 Det anbefales, at der ved fremtidige investeringer indkøbes automobilsprøjter med større vandtank 

indbygget, således at flere vandtankvogne samt andre specialkøretøjer kan udgå løbende 

 Det forventes, at opgaveomfanget vil øges i fremtiden ud fra en udvikling på landsplan, hvor flere 

og flere private akutproblemer også bliver samfundets problemer 

 

Myndighedsopgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for Myndighedsopgaver opstillet specifikke 

pejlemærker: 
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 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling 

 Nærvær i brandsyn 

 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede 

dimensionering) 

 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse 

 Forebyggelse opprioriteres 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver har været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af arbejdsgruppens opgaver i forhold til 1-4-11- strukturtilgangen. 

Denne arbejdsgruppe har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Risikobaseret dimensionering 

 Brandteknisk byggesagsbehandling 

 Brandsyn 

 Kontraktstyring 

 

Status 

Dette afsnit indeholder en kortfattet redegørelse for den nuværende opgaveløsning – dels en beskrivelse af 

hvilke myndighedsopgaver de kommunale beredskaber skal løse, dels en opgørelse af de ressourcer, der er 

tilknyttet området.  

Myndighedsopgaverne deles traditionelt i to opgavefelter 

• Teknisk forebyggelse 

• Taktisk forebyggelse 

 

For mange af disse arbejdsopgaver gælder, at ansvaret for løsningen af opgaven er pålagt kommunerne ved 

lovgivning. Disse lovfastsatte opgaver er i vidt omfang sammenfaldende med opgaverne beskrevet under 

teknisk forebyggelse. Andre opgaver udfører kommunerne som et vigtigt supplement til 

forebyggelsesarbejdet, uagtet, at det ikke specifikt er pålagt kommunerne ved lovgivning. I afsnittet ”skal & 

kan-opgaver” beskrives dette emne nærmere.  

Der forekommer store forskelle kommunerne imellem inden for Region Nordjylland, når det angår hvem 

der konkret løser den operationelle opgave ved et alarm-kald. I nogle kommuner er opgaven ved kontrakt 

overdraget ekstern entreprenør (Falck) mens andre løser opgaven selv – og har dermed et betydeligt større 

eget beredskab (bygninger, køretøjer osv).  

Kommunerne har indenfor myndighedsområdet en mere ensartet organiseringen af arbejdsopgaverne. Her 

er det i vidt omfang - både for den tekniske forebyggelse og den taktiske forebyggelse – således, at 

opgaverne udføres af eget personale i kommunerne. 
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Teknisk forebyggelse 

Den tekniske forebyggelse er bl.a. brandteknisk byggesagsbehandling, sagsbehandling af fyrværkeri, 

sagsbehandling af SEVESO virksomheder samt brandteknisk sagsbehandling på en række andre områder ift. 

vandforsyning til brandslukning, oplag af gødningsstoffer o.a. og til en vis grad de lovpligtige brandsyn. Der 

vil endvidere være behov for brandteknisk sagsbehandling af diverse fysiske foranstaltninger til 

forebyggelse eller formindskelse af brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i 

tilfælde af brand, i en række sager der hverken falder ind under den ene eller anden ovennævnte kategori. 

Taktisk forebyggelse 

Jævnfør Beredskabslovens §§ 34 – 37 skal den forebyggende indsats dimensioneres, så kommunerne på 

forhånd kan imødegå skader på personer, ejendom og miljøet. Altså skal redningsberedskabet udføre en 

forsvarlig forebyggende indsats. Beredskabets evne til at opfylde dette krav dimensioneres tilsvarende ud 

fra den gennemførte risikoanalyse og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

En stor del af indsatsen ligger dog i at formidle bestemmelserne til de borgere og virksomheder der skal 

efterleve de forebyggende bestemmelser, med det formål at forsøge at reducere skadeomfanget til glæde 

for samfundet, virksomhederne og den enkelte borger. Taktisk forebyggelse er et af de elementer der kan 

anvendes til at give borgerne og virksomhederne forståelse for brandsikkerhed i almindelighed, og det kan 

med fordel være gennem kampagner hvor emner udvælges på grundlag af erfaringer fra den operative 

tjeneste. Der ligger også en del taktisk forebyggelse i den måde hvorpå brandsyn bliver afviklet på, hvor 

opgaven primært handler om information og motivation og mere sekundært handler om kontrol, og det i 

erkendelse af at sidstnævnte ofte kun giver et øjebliksbillede.  

Taktisk forebyggelse kan tillige anvendes som en del af undervisningsforløb af udvalgte befolknings- eller 

medarbejdergrupper eller det kan være i form af deciderede programmer hvor institutioner og 

virksomheder hjælpes til at have særligt fokus på relevante og kendte problemstillinger. Løsningen af disse 

opgaver kan sker imod egen betaling, hvorfor dele af den taktiske forebyggelse rummer et 

indtægtspotentiale. 

”skal” & ”kan” - opgaver 

”Skal” opgaver 

”Skal” opgaver er de lovbestemte opgaver. Disse omfatter byggesagsbehandling, brandsyn samt 

sagsbehandling på en række andre områder, der er reguleret af den ene eller anden lovgivning der 

omfatter varetagelse af brandværnsforanstaltninger. 

Den tekniske forebyggelse kan og vil i de fleste tilfælde mest hensigtsmæssigt foregå i samarbejde med 

kommunernes bygningsmyndigheder. Dette kan organiseres ved indgåelse af samarbejdsaftaler 

vedrørende brandmæssige forhold ved byggesager omfattet af Byggelovens bestemmelser. Den nye 

mulighed for risikobaseret myndighedsbehandling efter ansøgers valg (brandteknisk dimensioneret 

byggeri) kræver særlig ekspertise og store byggerier kan tage halve og hele årsværk at behandle. Det bør 

bemærkes at det vil være en helt særlig udfordring at skulle løfte en sådan sags byrde for mindre enheder. 

Forebyggelsen kan dimensioneres således, at sagsbehandlingstiden overholder de kvalitetsmål, som vil 

være defineret kontraktligt mellem de respektive kommuners Byråd og enhederne i Nordjyske 

Beredskaber. 
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Et område, som generelt fylder meget, og som er en direkte målsætning, er rådgivning som myndighed. 

Bygherre, tekniker og borger skal kunne få beredskabsmæssige råd og vejledning forud for en 

myndighedssag. Bla. derfor er det vigtigt at sagerne screenes i forbindelse med de første dialogmøder med 

den enkelte kommune, når salg af byggegrunde, planforhold m.v. drøftes, således det afgøres hvor sagen 

skal brandbehandles.  

Alle sager, der er omfattet af Beredskabsloven om brandfarlig virksomhed behandles ligeledes af Nordjyske 

Beredskaber på vegne af kommunalbestyrelserne. Sager af den art er i driftsperioden brandsynspligtige. 

Endvidere omfatter den tekniske forebyggelse behandling af en række lejlighedssager som f.eks.: 

forsamlingstelte, cirkus, campingområder, salgsområder, koncerter, arrangementer og fyrværkeri. 

De særlige Risikovirksomheder (Seveso direktivets kolonne 3, kolonne 2 eller mindre farlige 

risikovirksomheder) udgør en risiko for liv, værdier og miljø, der er langt overstiger risikoen fra de 

”almindelige” øvrige virksomheder. Den kommunale beredskabsmyndighed har en myndighedspligt til at 

medvirke til, at sikkerheden på virksomheden og for omgivelserne er forsvarlig. De meget tunge 

risikovirksomheder kræver såvel uddannelsesmæssig kompetence, som meget tid. Ved Nordjyske 

Beredskaber anbefales derfor etableret en ”Myndighedsgruppe”, som samarbejder med miljømyndigheder 

ved Stat/kommune, Arbejdstilsynet, og Nordjyllands Politi, som varetager koordinationen med sidstnævnte 

myndighed i forhold til udarbejdelse og løbende øvelse af eksterne beredskabsplaner på kolonne 3 

virksomheder. Samspil mellem Forebyggelse og Operativ skal således også etableres på dette område. 

”Kan” opgaver 

”Kan” opgaver er de opgaver, der ikke direkte er nævnt i lovgivningen i forhold til f.eks. terminsbestemte 

brandsyn eller opgaver der ikke præcist er defineret og valgt til i dimensioneringen af det enkelte 

redningsberedskab f.eks. under dennes Virksomhedsplan. Disse ”kan” opgaver er kendetegnende ved at 

forebyggelsesindsatsen også i vid udstrækning skal ske gennem informationsvirke og uddannelse og at vi 

herigennem skal skabe en nødvendig forståelse for brandsikkerhed og andre risici i dagligdagen hos 

regionens borgere og virksomheder. 

Den taktiske forebyggelse omfatter oplysning generelt til borger, virksomheder og institutioner om 

beredskabsmæssige forhold, hvor der f.eks. kan laves målrettede projekter som henvender sig til 

børneområdet, ældreområdet, specielle virksomheder, årstidsbestemte kampagner mv. De forskellige 

målrettede projekter fastlægges i en virksomhedsplan, som den nye beredskabsorganisation udarbejder i 

forbindelse med den fremadrettede planlægning af aktiviteterne. 

”Skal” opgaver: 

• Myndighedsrådgivning 

• Brandteknisk byggesagsbehandling, primært efter byggeloven 

• Alm. brandteknisk sagsbehandling efter beredskabsloven 

• Funktionsbaseret sagsbehandling 

• Risikovirksomheder 

• Fyrværkeritilladelser 

• Lejlighedstilladelser 

• Lejlighedsanmeldelser 
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• Beredskabsplanlægning *) 

• Sagsbehandling ifbm. drift af aktive brandsikringsanlæg 

• Vandforsyning til brandslukning 

• Brandsyn i virksomheder / institutioner 

• Campingpladser 

 

”Kan” opgaver: 

• Arrangementer på skoler 

• Åbent hus arrangementer o.lign. 

• Projekter, teater, virtuel brandskole o.lign. 

• Undervisning / foredrag mv. 

• Instruktion af personale 

• Sikkerhedsvagter 

• Udarbejdelse af beredskabsmapper 

• Udarbejdelse af flugtvejsplaner 

• Ungdomsbrandvæsen 

• ABA kurser 

• Skole-brandskole 

• Indtægtsdækket virksomhed **)  

 

*) skal vurderes i hvilket omfang opgaven skal forblive i kommunalt regi. 

**) mulighederne for indtægtsdækket virksomhed spænder over meget forskelligartede opgaver. Området 

er beskrevet af arbejdsgruppen ”vagtcentral og øvrige opgaver” 

Ressourcer og økonomi 

Der henvises til bilag 2 ”Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale” for opgørelse af status 

over omfanget af opgaver indenfor myndighedsområdet, og den bemanding de enkelte kommuner i dag 

anvender. 

 

Analyse 

Arbejdsgruppen finder, at styregruppens forventninger til nærhed og mulighed for fortsat direkte 

kommunal indflydelse bedst sikres, såfremt følgende model for opgavernes kompetence niveau anvendes: 

A. Sværhedsgrad lav -> kompetence niveau basis 

B. Sværhedsgrad middel -> kompetence niveau videregående 

C. Sværhedsgrad Høj -> kompetence niveau kompleks 

 

A. Ukompliceret byggeri, der ikke kræver beredskabsuddannelse, kan løses i alle enheder – herunder i 

kommunernes bygningsafdelinger. Her er der mulighed for at indgå aftale om samarbejde på 

byggesagsområdet på tværs af kommuner, under hensyntagen til omsætningsgraden, således ressourcerne 

anvendes hensigtsmæssigt. Sagsbehandlingen består i reglen af behandling af planforhold og kun i ringe 
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grad af tekniske forhold, ofte begrænset til områder som adkomstforhold (brandveje) og vandforsyning til 

brandslukning. 

B. Kompliceret byggeri og ukomplicerede brandsyn, der kræver beredskabsuddannelse, kan løses i 

klyngerne. Her vil klyngerne repræsentere et sammenligneligt kompetenceniveau hvor vurderet 90% af alle 

byggesager kan løses. Klyngerne vil ligeledes være den naturlige placering af brandsyn  

C. Særligt kompliceret byggeri og komplicerede brandsyn, der kræver beredskabsuddannelse på 

videregående niveau og evt. overbygningsuddannelse, løses i ét kompetence center. I denne enhed vil den 

tunge sagsbehandling på byggesagsområdet og de komplicerede brandsyn (kategori B brandsyn) skulle 

behandles. De særligt tunge objekter jf. Seveso direktivet vil ligeledes blive administreret fra dette center. 

Enheden vil endvidere kunne tage ansvar for at sikre et tilstrækkeligt fagligt og ensartet niveau inden for 

hele §60 beredskabsselskabet - gennem sparring og intern uddannelse med kolleger i klyngerne.  

Eksempler på særligt kompliceret byggeri: Byggeri hvor der er behov for anden form for dokumentation, 

end Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, EBST 2012 ved hjælp af vejledning om brandteknisk 

dimensionering, EBST 2004. Der kan i den sammenhæng være tale om større butikscentre, 

konferencecentre, udstillingscentre etc., samt i øvrigt byggeri af almen karakter hvor særlige løsninger 

ønskes af bygherre. Endelig vil de særlig store lagerbygninger med høj stabling (høj lagrene) samt 

brandfarlige virksomheder og oplag med særlige risikoforhold, f.eks. kemiske virksomheder, procesanlæg 

med ATEX etc. 

Anbefaling 

Arbejdsgruppen ”myndighedsopgaver” anbefaler, at  

 Klyngerne (nord, vest, midt og syd), der vil bestå af fra 1 til 5 kommuner, får til opgave at løse 

operationelle opgaver og myndighedsmæssige opgaver 

Vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling skal der findes snitflader til den øvrige kommunale 

byggesagsbehandling, hvilket giver anledning til følgende anbefalinger: 

 Simple myndighedsopgaver (bygningsreglement) kan med fordel fortsat håndteres sammen med 

den ordinære byggesagsbehandling. 

 Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør varetages i 

de enkelte klynger.  

 Særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og kompliceret brandsyn, vil med fordel 

kunne løses i én af klyngerne, hvor personale med særlige kompetencer lokaliseres. 

Denne overordnede beskrivelse af opgavefordelingen, skal efter selskabets dannelse nærmere aftales og 

beskrives konkret, således snitfladerne imellem §60-selskabet og de enkelte kommunale byggeafdelinger er 

veldefineret. 

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at§60-selskabet arbejder for at tildele klyngerne tværgående 

koordinerende funktionerne indenfor selskabet. Ovenfor er eksemplet med ”særligt kompliceret 

brandteknisk bygesagsbehandling” og ”kompliceret brandsyn” omtalt - men det kunne også handle om 

”informationskampagner”, ”undervisningsforløb” osv.  
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Vagtcentral og øvrige opgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for vagtcentral og øvrige opgaver opstillet et 

specifikt pejlemærke om at  

 øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver har med udgangspunkt i den nuværende status for opgaver, mandskab, 

lokaliteter og økonomi været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af arbejdsgruppens opgaver i forhold til 1-4- 11-strukturtilgangen. 

Denne arbejdsgruppe har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Vagtcentral  

o Brand- og beredskabsvagt 

o Øvrige vagtopgaver på vagtcentralen, idet opgaveløsningen foreslås organiseret, så der 
skabes overblik over såvel vagtcentral som for den enhed, der løser beredskabsoperative 
opgaver 

o så vagtcentralen/-erne dækker overalt i Nordjylland 

o og så vagtcentralen/-erne kan samarbejde med andre relevante beredskabsmyndigheder 

og organisationer  

 Serviceopgaver, der løses af beredskaberne udenfor vagtcentralen 

 

Forslag til organisering af opgaveløsningen for så vidt angår øvrige vagtopgaver og serviceopgaver skal 

sikre, at den enkelte kommune frit kan vælge at lade denne organisation løse opgaverne eller finde andre 

løsninger.  

Arbejdsgruppens forslag skal sikre mulighed for at høste gevinster ved at indføre nye teknologiske 

løsninger.  

 

Status 

Området deles i tre opgavefelter 

 Brandvagtcentral 

 Servicevagtcentral 

 Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralen 

 

De 11 nordjyske kommuner bruger forskellige modeller og kombinationer af modeller på 

vagtcentralområdet og for de øvrige opgaver. Nedenfor er en kortfattet beskrivelse af status i efteråret 
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2014 baseret på kommunernes besvarelser af et udsendt spørgeskema2. Det er tydeligt, at nogle af 

spørgsmålene er fortolket forskelligt i kommunerne, og svarene på disse er derfor ikke umiddelbart 

anvendelige set i sammenhæng med hinanden. Beskrivelsen giver et overordnet billede af den aktuelle 

situation, men i forbindelse med en eventuel organisationsændring vil det være nødvendigt at foretage en 

grundigere kortlægning og analyse af dagens tilstand.  

 

Brandvagtcentral  

Brandvagtcentralen er vagtcentral for brand- og beredskabsopgaver. Opgaverne falder i tre dele: 

 Visitering er en myndighedsbeslutning, og den er udmøntningen af det serviceniveau, som 

kommunen har besluttet.  

 Disponering er beslutningen om udførelse af opgaven. Det er sammensætningen af mandskab og 

materiel til at håndtere situationen. 

 Driftsafvikling er vagtcentralens overblik over bemanding, tilkald, materiel, reservekøretøjer m.v. 

 

To kommuner i regionen, Aalborg og Frederikshavn, driver egen vagtcentral med både brand- og 

servicevagtcentral, mens Thisted Kommune har en ubemandet vagtcentral. Regionens øvrige kommuner 

køber ydelsen hos Falck og har kontrakter, hvis udløb varierer fra 1.1.2015 til 31.12.2021. Falcks vagtcentral 

løser både opgaver vedrørende brand, servicevagtcentralopgaver og andre Falck-relaterede opgaver. De tre 

vagtcentraler er døgnbemandede og har i alt ca. 30 medarbejdere.  

Det varierer meget fra kommune til kommune, hvor stor en del af vagtcentralens opgaver, der er 

brandvagtcentralopgaver. Nogle steder udgør de kun en lille del af vagtcentralens samlede opgaver.  

Det følger af lov, at automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) er sluttet til vagtcentralerne. Antallet 

varierer fra 3 på Læsø til 555 i Aalborg Kommune. I alt er der tilsluttet ca. 1.000 ABA-anlæg til 

vagtcentralerne i regionen.  

Kommunernes lovpligtige beredskabsplan koordineres af redningsberedskabets myndighedsdel. 

Kommunerne bruger forskellige styringsværktøjer til denne beredskabsplanlægning og krisestyring. Fire 

store kommuner bruger systemet C3, mens resten bruger enten systemet Secure Aware, vejledning fra 

Beredskabsstyrelsen, et worddokument, et excelark eller slet intet styringsværktøj. 

 

Servicevagtcentral 

Alle vagtcentralerne, både de kommunale og Falcks, løser også vagtcentralopgaver, der ikke vedrører brand 

og beredskab. Det kan for eksempel være vagtcentralopgaver vedrørende 

Tyverialarmer Tekniske alarmer Telefonvagt 
Elevatoralarmer Sikkerhedsalarmer Tryghedsalarmer 
Overfaldsalarmer Videoovervågning Flådestyring af biler 

                                                           
2
 Se bilag 2 
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Det er primært kommuner med egen vagtcentral, der løser øvrige vagtcentralopgaver, og opgaverne løses 

på offentligt ejede anlæg og bygninger. Disse kommuner løser mange øvrige vagtcentralopgaver på 

vagtcentralen, mens andre kommuner har valgt andre løsninger hos forskellige private leverandører. 

 

Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralen 

Serviceopgaver er i denne sammenhæng opgaver udført af beredskabet, men udenfor vagtcentralregi. 

Serviceopgaverne udføres af det pågældende beredskab enten for afdelinger i kommunen eller for 

eksterne kunder. Finansieringen sker enten efter bevilling til beredskabet fra byrådet til løsning af opgaven 

eller som indtægtsdækkede opgaver ved, at beredskabet indgår kontrakt om opgaveløsningen. 

Kommunerne har mange forskellige organiseringer af denne type serviceopgaver. Det er primært de 

kommuner, der har egen vagtcentral, som udfører serviceopgaver i beredskabets regi. I nogle få andre 

kommuner udfører beredskabet enkelte serviceopgaver.  

De serviceopgaver, som beredskaberne udfører uden for vagtcentralerne, er mange og meget 

forskelligartede; eksempelvis kan nævnes: 

Vagt akutte hændelser v/ 
kommunens ejendomme 

Entreprenørydelser - Oprydning 
mindre spild på vej (ikke 112-
opgaver) 

Drift af brandmateriel, slangevask, 
røgdykkerudstyr 

Håndildslukkerservice Postservice /frankering/makulering Vagt på rådhus / unge 
Levering af mad Post og bud Hjælpemiddeldepot 
Autoværksted Miljøvagt Demens eftersøgning 
Vagt tyverialarmer Kursusvirksomhed, 

uddannelsescenter 
Vagt havnesikring 

Stigeeftersyn Vagt overfaldsalarm Vejvagt sommer 
Følgeskader ejendomme komm. Vagt serverrum Sikringsrådgivning/projektering 
Logistik/transport Brandvagter Moppeservice 
Låseservice Flytteservice Parkeringskontrol 
Vagt/vægterservice Rampeservice Kommuneabonnementsservice 
Vaskeriservice Liggende patienttransport Flådestyring af biler 

 

Beredskabscentrene i Aalborg og Frederikshavn driver en del uddannelsesvirksomhed fra egne 

uddannelsescentre både for beredskabsmedarbejdere og andre, ligesom Falck har sit eget 

uddannelsescenter.  

Beredskabscenter Aalborg løser endvidere serviceopgaver for andre offentlige institutioner i andre dele af 

landet.   

Beredskabernes samlede opgaveportefølje af vagtcentralopgaver og serviceopgaver, som udføres udenfor 

vagtcentralen: 

Brandvagtcentral Brand- og beredskabsopgaver 

Servicevagtcentral Tyverialarmer Tekniske alarmer Telefonvagt 

Elevatoralarmer Sikkerhedsalarmer Tryghedsalarmer 

Overfaldsalarmer Videoovervågning Flådestyring af biler 
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Serviceopgaver 
udført af 
beredskabet udenfor 
vagtcentralen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vagt akutte hændelser 
v/ kommunens 
ejendomme 

Entreprenørydelser - 
Oprydning mindre spild 
på vej (ikke 112-
opgaver) 

Drift af brandmateriel, 
slangevask, røgdykkerudstyr 

Håndildslukkerservice Postservice 
/frankering/makulering 

Vagt på rådhus / unge 

Levering af mad Post og bud Hjælpemiddeldepot 

Autoværksted Miljøvagt Demens eftersøgning 

Vagt tyverialarmer Kursusvirksomhed, 
uddannelsescenter 

Vagt havnesikring 

Stigeeftersyn Vagt overfaldsalarm Vejvagt sommer 

Følgeskader 
ejendomme komm. 

Vagt serverrum Sikringsrådgivning/projektering 

Logistik/transport Brandvagter Moppeservice 

Låseservice Flytteservice Parkeringskontrol 

Vagt/vægterservice Rampeservice Kommuneabonnementsservice 

Vaskeriservice Liggende 
patienttransport 

Flådestyring af biler 

 

Analyse af muligheder 

Analysen af muligheder for fremtidig opgaveløsning og –organisering falder i to dele. Første del handler 

om, hvilke opgaver det fremtidige beredskab kan løse i forhold til vagtcentral og øvrige opgaver. Anden del 

handler om, hvordan opgaveløsningen kan organiseres. 

Opgaver  

Kerneopgaven på vagtcentralområdet er brand- og beredskabsopgaver. Øvrige vagtcentralopgaver på 

vagtcentralen er sammenlignelige med brand- og beredskabsvagtopgaver og kan derfor lægges til den 

samme vagtcentral og løses af det samme personale som en del af opgaveporteføljen. Serviceopgaverne 

udenfor vagtcentralen har en anden karakter og løses af en anden type personale.  

Der er tre alternative muligheder for den fremtidige sammensætning af opgaveporteføljen i relation til 

vagtcentral og øvrige opgaver: 

a) Brand- og beredskabsopgaver  

b) Brand- og beredskabsopgaver kombineret med servicevagtcentralopgaver 

c) Brand- og beredskabsopgaver kombineret med servicevagtcentralopgaver samt serviceopgaver 

udenfor vagtcentralens regi 

 

Alternativ a) er den minimale løsning, som medfører, at nogle kommuner skal finde nye løsninger for så vidt 

angår servicevagtcentralopgaver og øvrige serviceopgaver.  

Alternativ b) giver mulighed for at udnytte vagtcentralpersonalets kapacitet bedre end alternativ a), 

ligesom alle kommuner får mulighed for at få løst øvrige vagtcentralopgaver i beredskabets regi. Nogle 

kommuner skal finde nye løsninger for så vidt angår serviceopgaver udenfor vagtcentralens regi.  
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Alternativ c) giver i tillæg til mulighederne i alternativ b) alle kommuner mulighed for at købe 

serviceydelser, som der kan være en stordriftsfordel i at samle.  

 

Organisering 

Det forudsættes, at 

 beredskabet fremover organiseres i et § 60-selskab 

 brandvagtcentralen organiseres i én enhed 

 brandvagtcentralen kan løse servicevagtcentralopgaver og dermed sikre kapacitetsudnyttelse 

 

Den fremtidige organisering af vagtcentralopgaverne skal sikre, at 

 vagtcentralorganiseringen bidrager til at opnå det besluttede økonomiske rationale på 

beredskabsområdet 

 det samlede rationale ved ændringerne i den operative struktur kan udmøntes  

 

Med disse forudsætninger in mente skal det sikres, at den fremtidige organisering giver mulighed for, at 

offentlige og private aktører kan samarbejde. Det kan være i OPP-form eller i et kontraktligt samarbejde.  

I kraft af opgavens karakter er vagtcentralens geografiske placering uafhængig af den geografiske placering 

af andre dele af beredskabsorganisationen.  

Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralregi kan placeres organisatorisk i beredskabets 

klyngestruktur.  

Uanset selskabsorganisationsform skal vedtægterne give mulighed for at tilbyde at løse 

servicevagtcentralopgaver og øvrige serviceopgaver. Det skal afdækkes nærmere, hvordan det håndteres, 

at en række kommuner har mangeårige kontrakter med Falck.  

Mulighederne for et samarbejde med andre myndigheder og organisationer, der driver vagtcentraler, bør 

også undersøges, idet fordele og ulemper beskrives. Det kan for eksempel være et samarbejde med 

regionens AMK-vagtcentral, der håndterer ambulance- og præhospital indsats, og det kan være et 

samarbejde med Vejdirektoratets vintervagtcentral.  

Det skal ligeledes analyseres nærmere, hvordan finansierings- og betalingsmodellen kan konstrueres. 

Modellen skal kunne håndtere flere typer ydelser i en kombination af det obligatoriske – brand- og 

beredskabsvagt – og det individuelt tilkøbte – de øvrige opgaver. Kommunernes aftaler om opgaveløsning 

kan forventes at være meget forskellige med hensyn til opgavesammensætning og omfang. Ved udviklingen 

af finansierings- og betalingsmodellen kan man lade sig inspirere af sammenlignelige selskaber. 

 

Forslag til løsning 

På baggrund af analysen foreslår arbejdsgruppen, at  
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 de fire nuværende vagtcentraler – Aalborg, Frederikshavn, Falck og Thisted – samles i én enhed, 

som udgangspunkt på en fælles adresse, hvor man med anvendelse af nuværende og tilgængelig 

teknologi kan sikre fælles overblik og kommunikation, 

 vagtcentralen i forlængelse heraf kan placeres organisatorisk udenfor § 60-selskabet og drives efter 

kontrakt med dette, idet nuværende entrepriseaftaler løber videre til udløb eller ændres efter 

forhandling, og idet der på sigt kan etableres et OPP, 

 den nye, fælles brandvagtcentral, der dækker alle 11 kommuner, kan tilbyde 

servicevagtcentralopgaver til alle kommuner med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, 

 øvrige serviceopgaver udenfor vagtcentralregi kan løses centralt i fællesskabet, i de nye 

beredskabsklynger eller fortsat varetages i hver kommune, samt at  

 der tages kontakt med andre myndigheder med henblik på analyse af muligheder for yderligere 

samarbejde på vagtcentralområdet 

 

 

Bilag  
 

Bilag 1 – Diagram Styregruppe og arbejdsgrupper 

Bilag 2 – Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

Bilag 3 – Job- og kravprofil – Beredskabsdirektør for Beredskab Nordjylland    
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I forbindelse med arbejdet med ny beredskabsstruktur i Nordjylland aftalte arbejdsgruppeformændene, at alle 3 arbejdsgrupper har brug for data i forbindelse med deres 

drøftelser og analysearbejde. Der blev udarbejdet ét samlet spørgeskema til alle 11 kommuner i Nordjylland, som alle kommuner sendte retur i udfyldt stand den 14. 

november 2014.  

Sammen med spørgeskemaet sendte kommunerne deres Pick-liste.  

I nedenstående datamateriale er oplysningerne opdelt på følgende områder: 

 

Indholdsfortegnelse 
Myndighedsopgaver ............................................................................. 3 

Operative opgaver ................................................................................ 7 

Vagtcentral ......................................................................................... 28 

Øvrige opgaver ................................................................................... 31 

Økonomi ............................................................................................. 34 

Personaleoplysninger ......................................................................... 40 
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Myndighedsopgaver 
 

Myndighedsopgaver  
antal i år 2013 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Adresser, hvor der foretages 
brandsyn  

195 466 - 243 44 245 230 137 310 0 665 1.874 

Objekter, hvor der foretages 
brandsyn 

259 726 470 603 65 351 230 156 557 374 1050 4.841 

Risikovirksomheder 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 10 18 

Lejlighedstilladelser årligt 28 200 40 94 5 20 18 35 81 110 57 688 

Fyrværkerisager (anmeldelser og 

tilladelser i alt)  
32 50 31 30 1 30 16 22 23 29 50 314 

Byggesager efter Tekniske 
Forskrifter  

12 10 2 20 2 10 4 18 16 25 25 144 

Byggesager efter Byggeloven, 
funktionsbaseret brandkrav 
(beregnet/ dimensionering) 

50 3 1 2 10 0 0 20 0 0 125 211 

Byggesager efter Byggeloven, 
funktionsbaseret brandkrav 
(regelsamling) 

385 40 100 12 5 90 475 80 148 35 63 1.433 

Lovmæssig sagsbehandling i øvrigt, 
årligt 

50 15 ? 50 10 ? 2 15 160 5 25 332 

Ikke lovmæssige sager i alt årligt (fx 

koordinering af planlægning) 
50 30 0 100 18 ? 2 10 12 10 50 282 

Højhuse (byggerier, med gulv højere 
end 22 m. over terræn) 

0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 25 31 

Anslået årsværk til 
risikodimensionering af 
redningsberedskabet 

0,1 0,75 1 0 0,1 0,15 0,1 0,5 0,1 0,25 0,50 3,55 

Anslået årsværk til 
beredskabsplanlægning 

0,1 1,5 1 0 0,1 0,15 0,1 0,5 0,1 0,25 1,50 5,3 
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Bemærkninger: 

 

Brønderslev - Byggesager efter Byggeloven, funktionsbaseret brandkrav (beregnet/dimensionering): Tolket efter ”Eksempelsamling 2012” 

Brønderslev - Byggesager efter Byggeloven, funktionsbaseret brandkrav (regelsamling): Tolket efter ”Info om brandteknisk dimensionering” 

Morsø – Adresser, hvor der foretages brandsyn: 159 ud af 230 er gennemført og Objekter, hvor der foretages brandsyn: 159 ud er 230 er gennemført. 
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Beskrivelse af snitfladen eller samarbejde med kommunens byggesagsbehandling og brandtekniske myndighedsopgaver efter 

Beredskabsloven 

Kommune Beskrivelse 

Brønderslev Kommune Jævnlig kontakt og dialog – fælles kontor faciliteter, desuden er én medarbejder beskæftiget ½ tid beredskab og ½ tid 
byggesagsbehandling. 

Frederikshavn Kommune Der er udarbejdet snitfladebeskrivelse, denne kan fremsendes separat. 
 

Hjørring Kommune Team Byg modtager ansøgning fra bygherre, sendes i høring hos os med efterfølgende skrevet svar. Deltager derudover i 
forhåndsdialogen som der er med bygherre (minimum 1 møde pr. sag) 
 

Jammerbugt Kommune Der arbejdes med alle byggesager der er relateret til driftsmæssige forskrifter, og andre bygninger hvor kap. 5 er særligt 
anvendt. Der arbejdes med en indgang til kommunen. Rådgiver/vejleder omkring brandmæssige forhold og deltager i 
dialogmøder med bygherre og dennes rådgiver 
 

Læsø Kommune Foretages af hoc – få sager som aftales mellem byggesagsbehandler og beredskab 
 

Mariagerfjord Kommune Beredskabsafdelingen stiller vilkår som byggesagsbehandler indarbejder i tilladelsen 
 

Morsø Kommune Byggesager efter TF løses af beredskabsafdelingen. Øvrige sager i samarbejde mellem byggekontor og beredskabsafdelingen. 
 

Rebild Kommune Beredskabet modtager alle sager der går ud over BR. Kap 5 
 

Thisted Kommune Ugentlig gennemgås indkomne byggesager af alle myndighedsområder, hvor snitflader afklares. Sager af driftsmæssige 
forskrifter/med aktive brandsikringsanlæg o.l. sendes til udtalelse ved brandmyndigheden. Alt behandles efter TF 
 

Vesthimmerland Kommune Alle byggesager behandles efter TF – beredskab virker som konsulenter såfremt dette måtte ønskes af byggesagsafd. 
 

Aalborg Kommune Der er indgået en aftale om sagsbehandlingen mellem byggemyndighed og beredskabsmyndighed således at 
Beredskabscenter Aalborg udfører sagsbehandlingen af de brandmæssige forhold med undtagelse af de mindre og 
ukomplekse sager. Der er udarbejdet helt fast procedure for omfang og sagsgang. 
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Forebyggelsesopgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Deltagelse i kampagner  Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja  

Udarbejdelse af brand og 
evakueringsinstrukser 

Ja Nej – 
vejledning 
foretages 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Introduktion til ABA-
anlæg 

Ja Nej – 
vejledning 
foretages 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Deltagelse i brand og 
evakueringsøvelser efter 
anmodning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Eftersyn af brandhaner Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja/FRV Ja 
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Operative opgaver 
Stationsoversigt – udrykningstallene er for år 2013 

Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat 

Udryknings
forpligtelse  

Udrykning 
m/reduceret 
beredskab 

Udrykning 
m/normalt be-
redskab 

Udryk-
ninger i alt 

Brønderslev Brønderslev Sdr. Omfartsvej Falck 
 

26 
 

1+7 og 1+3 43 56 99 

 
Dronninglund Slotsgade Falck 

 
21 

 
1+7 43 35 78 

           Frederikshavn Frederikshavn H.C. Ørsteds Vej 35 Kommunal 
 

25 
 

1+7 og 1+7 138 64 202 

 
Skagen Kattegatvej 3 Falck 

 
18 

 
1+7 34 34 68 

 
Sæby Aalborgvej 93 Falck 

 
16 

 
1+7 48 28 76 

 
Østervrå Hjørringvej 411 Falck 

 
12 

 
1+3 25 0 25 

 
Aalbæk Skagensvej 65 Falck 

 
13 

 
1+3 25 0 25 

           Hjørring Hirtshals Søndergade 30 Falck 
 

18 
 

1+7 22 23 45 

 
Hjørring Frederikshavnsvej 33 Falck 

 
28 

 
1+7 og 1+5 92 57 149 

 
Løkken Industrivej 19 Falck 

 
18 

 
1+7 22 16 38 

 
Sindal Thorsvej 36 Falck 

 
18 

 
1+7 22 31 53 

           Jammerbugt Brovst Østergade 58 Falck 
 

15 
 

1+5 25 27 52 

 
Fjerritslev Aggersundvej 38 Falck 

 
15 

 
1+5 14 24 38 

 
Pandrup Stormgade 4 Falck 

 
15 

 
1+5 33 35 68 

 
Aabybro Peter Løths Vej 4 Falck 

 
14 

 
1+5 24 25 49 

           Læsø Læsø Byrum Hovedgade 10 Falck 
 

18 
 

1+5 0 17 17 

           Mariager  Als Vestvejen 2  Kommunal 
 

15 
 

1+3 29 
 

29 

 
Arden Thoruphedevej 1 Falck 

 
16 

 
1+7 71 

 
71 

 
Hadsund Fabriksvej 2 Falck 

 
24 

 
1+7 83 

 
83 

 
Hobro Fynsvej 4 Falck 

 
22 

 
1+7 122 

 
122 

 
Mariager Ny Havnevej 5B Kommunal 

 
13 

 
1+3 39 

 
39 
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Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat 

Udryknings
forpligtelse  

Udrykning 
m/reduceret 
beredskab 

Udrykning 
m/normalt be-
redskab 

Udryk-
ninger i alt 

           Morsø Nykøbing Mors Ringvejen 61 Falck 
 

27 
 

1+5 og 1+3 52 80 132 

           Rebild Støvring Vestre Primærevej 9 Falck 
 

18 
 

1+5 18 40 58 

 
Terndrup Mølledamsvej 8 Falck 

 
17 

 
1+5 15 31 46 

 
(anden kommune) Aars Falck 

   
1+6 2 4 6 

 
(anden kommune) Arden Falck 

   
1+7 4 20 24 

 
(anden kommune) Hobro Falck 

   
1+7 0 3 3 

           Thisted Frøstrup  Håndværkervej  Kommunal 
 

10 
 

1+3 20 0 20 

 
Hanstholm Glaspustervej 2 Kommunal 

 
16 

 
1+5 12 14 26 

 
Hurup Industrivej 14 Falck 

 
17 

 
1+5 35 48 83 

 
Thisted Vegendalvej 14 Kommunal 

 
30 

 
1+5 83 76 159 

           Vesthimmerland Farsø Holmevej 19 Kommunal 
 

15 
 

1+6 38 46 84 

 
Frivillige Nord Vindblæsvej 67B Falck 48 

   
0 35 35 

 
Frivillige Syd Markedsvej 13 Falck 8 

   
0 7 7 

 
Løgstør Danmarksvej 20 Falck 

 
17 

 
1+6 35 55 90 

 
Aalestrup Vestergade 101 Falck 

 
15 

 
1+6 0 40 40 

 
Aars Markedsvej 13 Falck 

 
19 

 
1+6 27 53 80 

           Aalborg Hals Bygmestervej 2 Falck 
 

15 
 

1+5 19 23 42 

 
Mou Vester Fjord vej 8 Falck 

 
12 

 
1+3 34 13 47 

 
Nibe Søndergade 47 Kommunal 

 
19 

 
1+5 20 16 36 

 Aalborg Thomas Boss Gade 6 Kommunal  24 36 1+5+2, 1+5 
og 1+5 

610 268 878 
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Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat Udrykningsforpligtelse  

Udryk-
ninger i alt 

Staten 
Beredskabs-
styrelsen Thisted Simons Bakke 25 

Bered-
skabs-
styrlsen 

32 befalingsmænd samt 75 
værnepligtige 
Desuden tilknyttet 40 frivillige, 
der er uddannede brandmænd 
samt 15 befalingsmænd af 
reserven med forskellige 
operative kompetencer 

3 BM+12 VPL (genetableres straks efter afgang 

med nyt vagthold) 

Beredskabsstyrelsens operative kapacitet 
sikrer, at der kan ydes støtte med min. 180 
mand (VPL+BM) i op til 30 dage kontinuerligt, 
uden at kompromittere normal 
udrykningsvagt eller uddannelsesforløb.  
Dette sikres bl.a. ved tidsforskudt indkaldelse 
af værnepligtige landet over samt 
modulbaseret ensrettet uddannelsesforløb. 100 
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Oplysninger om antal udrykninger fordelt på typer af operative opgaver år 2013 

Operative opgaver Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted ** 
Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Antal stationer 2 5 4 4 1 5 1 2 4 6 4 38 

             

 Antal Frivillige          56  56 

 Antal Deltidsansatte 47 84 82 59 17 90 27 35 73 66 70 650 

 Antal Døgnansat           36 36 

             

Udrykninger i alt 177 396 285 207 17 339 132 137 288 336 1.003 3.317 

             

 Brand 115 180 156 123 12 164 80 94 135 187 418 1.664 

 Redning 14 27 25 26 1 53 6 26 34 45 133 390 

 Miljø  16 41 9 20 1 43 14 7 36 32 107 326 

 Diverse 3 0 0 0 1 17 9 10 3 0 12 55 

 ABA reellle 0 14 6 0 0 7 2 0 0 6 9 44 

 ABA blinde 29 134 89 34 2 55 21 0 78 66 324 832 

 177 396 285 203 17 339 132 137 286 336 1003 3.311 

             

ISL alene  26 55 33 0 0  10 16 12 0 152 

             
Udrykninger med 
deltagele af ISL 

126 383 240 216 17 339 132 137 250 294 339 2.478 

Udrykninger uden 
deltagelse af ISL 

51 20 100 0 0 0 0 0 36 0 715 922 

 177 403 340 216 17 344 132 137 286 294 1.054 3.400 
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Bemærkninger:  

Generelt: Der er ikke overensstemmelse med udrykninger i alt og fordelingen pr. type, hvilket bl.a. kan skyldes at en hændelse har medført udrykninger fra to stationer.  

**Vesthimmerland har to stationer som udelukkende er bemandet med frivillige. 

 

Udrykninger Beredskabsstyrelsen – år 2013 

Beredskabsstyrelsen  

Brand 37 

Redning 22 

Miljø 9 

Diverse 32 

I alt  100 
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Øvrige oplysninger om operative opgaver 

Entrepriser / 
samarbejder 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Entrepriseaftale 
med Falck 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja 

Aftalen udløber 31.12.2019 31.12.2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2014 31.12.2017 31.12.2022 31.12.2019 31.12.2017 

Aftalen omfatter: Brandsluk-
ning & 

Redning samt 
Vagtcentral-

ydelser 

Operativt 
beredskabs, 
(minus ISL, 
Vagtcentral 

og biler) 

Operativt 
beredskab 
(minus ISL) 
Vagtcentral 

speciale-
beredskaber 

Drift af 4 
stationer, 

drift af 
køretøjer/bå

de & 
mandskab jf. 

risikodim. 
Drift af SINE 

& vagtcentral 
indeholdt 

abonnements 
fri aftale for 
kommunes 

bygninger ift. 
ABA 

Drift af 
køretøjer, 
mandskab 

materiel samt 
udd. ISL vagt 
adm. af SINE 

og eftersyn af 
brandhane 

Brandsluk-
ning m.v. i 

kommunen 
herunder 

Vagtcentral 

2 sluk-
ningstog & 

båd-
beredskab 

Ny kontrakt 
fra 2015 skal 

indeholde 
HSE m/2 

pers. til 41% 
af alle udkald 

Brand & 
Rednings-
opg. i hele 

kommunen – 
løsning 1 

hvor opgaver 
Nord for 

Haverslev 
udføres mens 

resten af 
nabokom-

muner 

 Opgaver i 
henhold til 

bered-
skabsloven 
og komm. 

Risiko-
baserede 
dimensio-

nering 

Aftalen 
omhandler 

lokal 
stationerne i 
Hals og Mou 
samt dykker 

aftale 

Samarbejds-
aftaler med 
andre kommuner 

Ja Ja Ja - Ja Ja Ja – Thisted  Ja  ja Ja Ja  
 

Aftalen udløber. Til opsigelse 3 mdr. 
opsigelse 

Ingen - Ingen 1 årige 
aftaler 

2017 31.12.2017 Dec. 2016 31.12.2019 31.12.2015 

Aftalen omfatter: Frederiks-
havn, gen-
sidig sluk-

ningshjælp 

Brønderslev, 
gensidig 

sluknings-
hjælp 

Se * - Gensidig 
sluknings-
hjælp med 
Frederiks-

havn 

 Vederlagsfri 
gensidig 

aftale ISL og 
assistance 

Højderedning 
Mariagerfjord 

& Bådbe-
redskab 
Aalborg 

Honorar fri 
ass. Hele 

døgnet og ISL 
ass. 

Se ** Rebild 
Samarbejds-
aftale vedr. 

varetagelse af 
deres bered-

skabs 
afdeling 
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Bemærkninger: 

*Hjørring: Slukningsaftale med Jammerbugt Kommune hvor Falck Løkken rykker vederlagsfrit ud i det nordligste hjørne af kommunen. Bådudrykninger på den nordligste 

del af stranden i Jammerbugt kommune (vederlagsfrit). Slukningsaftale med Frederikshavn kommune, hvor beredskaberne i Albæk, Frederikshavn og Øster Vrå rykker ind i 

Hjørring - årlig betaling 200.000 kr.  Gensidig vederlagsfri assistanceaftale med alle nordjyske kommuner udover de konkrete aftaler beskrevet tidligere. 

**Vesthimmerland: Aftalen er indeholdt i entrepriseaftalen med Falck punkt 3.4, Station Aars dækker den del af Rebild kommune, der udgør det tidligere Nørager 

Kommune med Ca. 3100 indbyggere, Desuden er det aftalt at Station Aalestrup dækker Hvilsom området. En del af Mariagerfjord kommune, der tidligere var en del af 

Aalestrup kommune. 

Beredskabsstyrelsen: 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland løser, med henvisning til primært Beredskabslovens § 8, en række opgaver for myndigheder fra andre sektorer i den offentlige forvaltning 

– myndigheder der måske ikke normalt forbindes med redningsberedskabet. Disse omfatter bl.a. opgaver, der dækker behov i det veterinære beredskab under 

Fødevarestyrelsen, støtte til Politiet, støtte til Skat, støtte til Sundhedsstyrelsen, støtte til Bane Danmark mfl. Rammerne er fastlagt i en række samarbejdsaftaler imellem 

Beredskabsstyrelsen og den enkelte myndighed. 

Beredskabsstyrelsen har aftalte med RB i Hjørring Kommune, om bistand ved fremføring og indsættelse af Himonsa belysningsaggregat og højtrykskompressor. Hjørring 

Kommune har indgået en låneaftale med Beredskabsstyrelsen i 2014 om lån af de 2 aggregater. Bistanden ydes lokalt af frivillige, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen 

Nordjylland – ”Frivilligenhed Hjørring, Beredskabsstyrelsen Nordjylland” Aftalen udløber 31.12.2014. 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland forventer efter aftalens udløb at kunne tilbyde denne kapacitet i form af højtrykskompressor og belysningsaggregat med de frivillige 

tilknyttet Beredskabsstyrelsen Nordjylland, men placeret i Hjørring. 
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Operative opgaver 
antal i år 2013 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Assistancer til anden 
kommune (2009-2013)  

9 31 5 6 0 25 2 9 24 9 6 126 

Assistance fra 
Beredskabsstyrelsen 
(2009-2013) 

15 10 12 17 0 5 63 20 68 40 2 252 

Udrykninger med 
deltagele af ISL 

126 383 240 216 17 344 132 137 250 294 339 2.478 

Udrykninger uden 
deltagelse af ISL 

51 20 100 0 0 0 0 0 36 0 715 922 

Båd Beredskab 0 10 13 1 0 22 17 2 32 14 91 202 

Dykkerberedskab 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 15 17 

Højderedning 0 10 3 0 0 3 2 2 0 4 20 44 

Kemikalieberedskaber, 
der strækker sig udover 
det tidl. ”trin1” 
beredskab 

0 10 6 4 0 - 2 0 14 2 25 43 

Dybderedning         1   1 

Hjørring - Assistance fra Beredskabsstyrelsen: Skøn 
Frederikshavn - Assistance fra Beredskabsstyrelsen, Højderedning, Kemikalieberedskab : alle <10 
 

Der er usikkerhed i forhold til om tallene indeholder 1. udrykning til nabokommune iflg. Samarbejdsaftale vedrørende Frederikshavn, Mariagerfjord samt Thisted. 
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Beredskabsstyrelsen 

Operative opgaver ved Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Antal 

Assistance fra BRSNJ til kommuner i regionen (i perioden 2009-2013) 432 

 (31.000 timer) 

Assistance fra BRSNJ til kommuner uden for regionen (i perioden 2009-2013) 56 

 (9.800 timer) 

Antal udrykninger for nogle udvalgte kapaciteter (i perioden 2009-2013)  

Fyldning af trykflasker, HTKPR 20 

Redningskran (såvel redningsopgaver som bistand ved slukningsopgaver) 73 

USAR, Afstivning/afdækning  26 

Kemikalieindsatser  10 

Sneberedskab 62 

Oversvømmelser/lænsning 33 
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Beredskabsstyrelsen har ikke oplistet specialkøretøjer og materielkapaciteter, men vist indsatsområder og indsatstyper i nedenstående oversigt. 

Indsatsområde Indsatstype Station 

Redning med bl.a. 
USAR / Urban Search 
And Rescue, jf. 
INSARAG. 

Afstivning (Kl. 1,2 og 3) 
Afdækning 
Gennembrydning, svær 
Eftersøgning, herunder bl.a.: 

- Seismologisk lytteudstyr 
- Optisk søgekamera med tovejs-kommunikation 
- Inspektionskameraer 
- Redningshunde 

Eftersøgning og afsøgning i lavt Rebunderstøttet arbejde  
herunder: 

- Højderedning og brøndredning 
- Avanceret faldsikring 
- Udfrielse i højden 
- mv. 

Lænseopgaver 
Belysningsopgaver 
Redningskran opgaver 
Nødstrømsforsyning mv… 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

Miljø Kemikalieindsats – komplet med bl.a.: 
- Redning 
- Standsning af spild 
- Sporing/måling 
- Afdækning/opsamling 
- Sikring/indl. sanering 
- mv. 

Kemikaliedykkere 
Dekontaminering og rensning 
af materiel og personel 
Udvidet stof identifikation herunder måling af 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  
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Indsatsområde Indsatstype Station 
- Gasser 
- Væsker 
- Nuklear stråling 
- Faste stoffer – (HAZMAT) 

mv… 

 
 
 
Beredskabsstyrelsen Midtjylland  

Brand Vandtransport over lange afstande 
Fyldning af RD-flasker 
Slukningskapacitet, herunder terrængående 
slukningskapaciteter 
Opstilling af vandreservoir 
 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

Diverse Kommunikations og ledelsesstøtte 
Støtte til særlige beredskaber 

- FVST 
- SST 
- SKAT 
- Bane DK 
- Politi 
- m.fl. 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  
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Frivillige Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Antal frivillige 15 70 - 25 - 50 - - - 56 93 

Udrykninger med 
deltagelse af frivillige 
(2009-2013) 

0 75-100 - 6 - 40 -   120 Ca. 20 

Opgaver            
Ferieafløser  X        X  

Større indsatser  X    X    X X 

Drift af & samarbejde vedr. 
ungdoms-brandkorps 

X          X 

Forplejning  X  X      X X 

Pumpe og dige beredskab 
(stormflod) 

 X  X  X    X X 

Førstehjælp  X  X      X X 

Forureningsbekæmpelse      X    X X 

Højde/dybde redning      X    X X 

Opstilling af lys  X    X    X X 

Store arrangementer i 
kommunen 

 X         X 

Båd beredskabet, kyst og sø          X  

Luft, HT- kompressor, 
opstilling og drift. 

         X  

Storm opgaver  X    X    X X 

Brandhane eftersyn      X    X  

Eftersyn af rednings-poster      X    X  

Undervisningsopgaver ved 
Forplejning/Indsats/U-Brand 

         X X 

Affugtningsopgaver          X  

Assistance hjemmeplejen      X    X  

Nødstrømsforsyning      X    X  

Sne beredskab  X    X    X X 

IS redning          X  

Brandvagter          X  

Efterslukningsopgaver  X        X  
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Frivillige Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Indkvarteringsopgaver  X        X X 

Store slangeudlægninger          X  

Assistance Vandforsyning          X X 

 
 

Beredskabsstyrelsen 

Frivillige antal 

Udrykninger med deltagelse af frivillige (i perioden 2009-2013) 133 

Oplistning af opgaver, hvor kapaciteten af frivillige inddrages: 

- Opsætning af lys, opsætning af HTKPR, lænseopgaver, brandslukning, 

- Kranfører, snerydning, opstilling af KST, levering af nødstrøm mv. 
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Ungdoms-
brandkorps 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Har kommunen et 
ungdomsbrandkorps 
 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Organisering Samarb. 
m/Falck & 

Bered-
skabsfor-
bundet 
kreds 

Brønders-
lev 

 Valgfags-
tilbud for 

10. klasser 
i Hjørring 
kommune 

  Valgfags-
tilbud for 

10. klasser 
i Mariager-

fjord 
kommune 

  Deltids-
ansatte 
brand-
mænd 

underviser 

Sam-
arbejde 
m/ung-

domsskole 
og de FRV 

Organise-
ret gen-

nem Ope-
rativ afd. 
& sam-
arbejde 
m/ Aal-

borg Ung-
domsskole 
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Køretøjer pr. type og kommune 

Type 
Brøn-

derslev 
Frederiks-

havn Hjørring Læsø 
Mariager-

fjord Morsø Rebild Thisted 
Vesthim-
merland Aalborg 

Jammer-
bugt I alt 

ATW 
         

1 
 

1 

Automobilsprøjte 3 3 5 1 4 1 2 2 5 7 2 35 

Bus 
    

1 
   

2 1 1 5 

Båd 
  

1 
 

1 1 
 

1 2 2 1 9 

Chefvogn 
         

1 
 

1 

Drejestige 1 1 1 
    

1 
 

1 
 

5 

Dykkervogn 
         

1 
 

1 

Forureningskøretøj 
         

1 
 

1 

Hjælpe/støtte Køretøj 2 3 2 
 

6 2 2 3 4 16 1 41 

HSE 
  

2 
    

2 2 
  

6 

Indsatslederbil 2 2 2 
 

2 2 2 3 2 2 2 16 

Kombilift 1 1 1 
 

1 1 
  

2 
 

1 8 

Kontorbil 
 

3 
  

1 
 

1 
 

4 5 1 14 

Miljøkøretøj 1 1 1 
        

3 

Redningsvogn 
 

1 1 
 

1 
   

1 1 
 

5 

Skiltevogn 
        

1 
  

1 

Slangetender 
 

1 1 1 1 
 

1 
    

5 

Tanksprøjte 
 

3 
  

1 1 
 

3 
  

2 10 

Vandtankvogn 3 4 4 1 3 1 2 5 6 5 4 38 

Hovedtotal 13 23 21 3 21 9 10 20 31 44 15 210 
 

Vesthimmerland Kommunes liste med køretøjer indeholder også andet materielt, som ikke er taget med i de øvrige kommuner. 
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Køretøjer pr. kommune og station 

Kommune Station Type Antal af Type 

Brønderslev Brønderslev Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Miljøkøretøj 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Dronninglund Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Vandtankvogn 1 

Frederikshavn Frederikshavn Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 3 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 3 

  
Miljøkøretøj 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Skagen Kombilift 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Sæby Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Østervrå Tanksprøjte 1 

 
Aalbæk Automobilsprøjte 1 

Hjørring Hirtshals Automobilsprøjte 1 

  
Kombilift 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Miljøkøretøj 1 

 
Hjørring Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
HSE 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Løkken Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Sindal Automobilsprøjte 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Jammerbugt Pandrup Bus 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Brovst Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Kombilift 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Fjerritslev Automobilsprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aabybro Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

Læsø Læsø Automobilsprøjte 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Mariagerfjord Als Tanksprøjte 1 

 
Arden Automobilsprøjte 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hadsund Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 3 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hobro Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 4 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Mariager Automobilsprøjte 1 

Morsø Nykøbing Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kombilift 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

Rebild Støvring Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Indsatslederbil 2 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Kontorbil 1 

 
  

Vandtankvogn 1 

 
Terndrup Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Thisted Frøstrup Tanksprøjte 1 

 
Hanstholm Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hurup Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
HSE 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Thisted Automobilsprøjte 2 

  
Båd 1 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
HSE 1 

  
Indsatslederbil 3 

  
Vandtankvogn 3 

Vesthimmerland Farsø Automobilsprøjte 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Løgstør Automobilsprøjte 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Nord Indsatslederbil 1 

 
Syd Indsatslederbil 1 

  
Kontorbil 2 
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Kommune Station Type Antal af Type 

 
Vindblæsvej Automobilsprøjte 1 

  
Bus 1 

  
Båd 2 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aalestrup Automobilsprøjte 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aars Automobilsprøjte 1 

  
Bus 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 2 

Aalborg Hals Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Mou Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

 
Nibe Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aalborg ATW 1 

  
Automobilsprøjte 4 

  
Bus 1 

  
Båd 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Chefvogn 1 

  
Drejestige 1 

  
Dykkervogn 1 

  
Forureningskøretøj 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 13 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 5 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 3 

Hovedtotal 
  

210 
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Vagtcentral  
 

Vagtcentral 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Egen vagtcentral eller købes 
ydelsen 

Købes 
v/Falck 

Egen Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Begge Købes 
v/Falck 

Egen  

Kontraktperioden 31.12.19  31.12.20 31.12.21 31.12.21 31.12.21 01.01.15 31.12.17  31.12.19 - 
Hvor stor en del af vagtcentra-
lens opgaver er redningsbered-
skabs-opgaver i %. (ca.) 

? 5-6% 100% ? 100% ? - 100% 80% ? 25% 

Antal tilsluttede ABA anlæg 43 125 Ca. 150 37 3 64 25 24 76 67 450 

Tilgår tilslutningsbidraget 
for ABA anlæg kommunen? 

Nej Ja Nej Nej – men 
skal frem-
adrettet 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Tilgår årligt abonnements-
bidrag kommunen? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Betaler kommunens egne 
bygninger ABA 
abonnement? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Tilgår betaling for blinde 
alarmer kommunen? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivelse af valg af 
styringsværktøj til be-
redskabsplanlægning og 
krisestyring 

Intet C3, styres af 
en fælles 

kommunal 
planlæger, 
forankret i 
vagtcen-

tralen 

C3 C3 Vejlednin
g fra BRS 

Secure 
Aware 

Word 
dokument 

Ingen Word og 
excel 

Excel C3 

Er kommuneabonnementet 
i redningsberedskabets regi 
eller i entreprise 

Entreprise Entreprise 
Koordineres 
af vagtcen-

tralen 

Entreprise Entreprise Entreprise  Entreprise Entreprise Nej Entreprise Rednings-
beredskab 
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Beredskabsstyrelsen Nordjylland har vagtcentral for eget beredskab og tillige et operationsrum til støtte for centrets større indsatser. Centret tilbyder disse kapaciteter til såvel daglig 

operativ ledelsesstøtte som ledelsesstøtte på et skadested.  
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Oplistning af vagtcentralopgaver udover 112 opgaver antal kommune eller andre kunder 

Opgaver 
 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim
merland 

Aalborg I alt 

Tyverialarmer - 65 / 0       20  450-600/ 
10-30 

 

Elevatoralarmer - 1 / 0       0  166/5  

ABA alarmer - 19 / 106  37 3  11/14  40/36  450/105  

Tekniske alarmer - 22 / 0       2  65/10  

Sikkerhedsalarmer - 1 / 9       0  -  

Tryghedsalarmer - 865 / 0       5  10  

Telefonvagt - 5 / 5 X        0/1  

Flådestyring antal 
biler 

- 50 / 0         60/0  

Videoovervågning  130 / 0         250/5  

Overfaldsalarmer  23 / 0         44/1  

Tallene er vist med egne kommunale kunder / andre kunder. 
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Øvrige opgaver 
Der er lavet en oplistninger af serviceopgaver eller andre typer af opgaver som typisk udføres af beredskabet for andre forvaltninger i kommunen. Først er nævnt om der 

er talen om en bevilling eller kontrakt. Ved bevilling forstås, at beredskabet har fået en bevilling af byrådet til udførelse af opgaven eller der er tale om indtægter fra en 

aftalt kontrakt med ydelsesmodtageren. Herefter er nævnt som der er tale om interne kunder i kommunen eller eksterne kunder. 

Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Autoværksted - Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

  -    Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Håndildslukkerservice - Kontrakt  
Intern 

 X -  Indtægt/ 
kommunal 

 Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Entreprenørydelser - 
Oprydning mindre spild på vej 
(ikke 112-opgaver) 

- Kontrakt 
Ekstern 

 

  -  Indtægt/ 
kommunal 

 Intern/ 
Ekstern 

 Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt på rådhus / unge - Bevilling/kon
trakt 

Intern 

  -    Låsning 
Intern 

 Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Levring af mad - Kontrakt 
Intern 

  -       

Post og bud (logistik 
transport) 

- Bevilling 
Intern 

  -      Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Hjælpemiddeldepot - Kontrakt 
Intern 

  -      Transport 
Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Stigeeftersyn - Kontrakt 
Intern 

  -       

Miljøvagt - Uden 
indtægt 

  -  Løses uden 
indtægt 

 Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Drift af brandmateriel, 
slangevask, røgdykkerudstyr 

- Aftale 
Intern/ 
Ekstern 

  -  -  Intern/ 
Ekstern 

 Kontrakt/Be
villing 

Intern (B) / 
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Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

ekstern 

Kursusvirksomhed 
Uddannelsescenter 

 Aftale intern 
/ kontrakt 

ekstern 

 X -  Indtægt    Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Demens eftersøgning  Udkald/time
afregning 

   7.553 kr. 
indtægt 
Bevilling 

     

Vagt tyverialarmer  Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern  

   Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt overfaldsalarm  Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt havnesikring       Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

    

Vagt akutte hændelser v/ 
kommunens ejendomme 

 Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern 

Vagt serverrum       Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern 

Vejvagt sommer         Intern 
 

  

Følgeskader ejendomme 
komm. 

 Udkald/time
afregning 

      Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Sikringsrådgivning/projekteri
ng 

 Efter aftale         Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Flytteservice  Udkald/time
afregning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Moppeservice           Kontrakt 
Intern  
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Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Låseservice           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Postservice /frankering/ 
makulering 

 Bevilling         Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Parkeringskontrol           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt/vægterservice  Kontrakt/Ud
kald/timeafr

egning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Rampeservice  Udkald/time
afregning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Kommuneabonnement 
service 

          Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vaskeriservice           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Liggende patienttransport           Kontrakt/ 
Ekstern 

Bevilling(udgift) eller kontrakt (indtægt) - intern kommunal eller ekstern ydelsesmodtager 
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Økonomi 
 

 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Budget 2015             

Driftsudgifter 6.409.013 10.653.019 14.956.000 8.334.000 1.889.000 11.171.000 4.708.500 6.060.500 9.889.718 10.100.000 147.497.000 231.667.750 

Driftsindtægter -216.134 -1.359.238    -385.000 -524.500  -1.226.124 -88.000 -110.330.000 -114.128.996 

Heraf lønudgifter i alt 1.398.643 3.301.220 4.100.000 1.613.000 110.000 2.478.000 1.150.000 942.500 4.775.291 2.147.967 61.154.000 83.170.621 

Nettoudgift 6.192.879 9.293.781 14.956.000 8.334.000 1.889.000 10.786.000 4.184.000 6.060.500 8.663.594 10.012.000 37.167.000 117.538.754 

Budget 2014             

Driftsudgifter 5.983.011 11.569.078  15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.381.000 4.680.000 6.060.500 10.775.294 10.760.000 150.537.000 237.398.747 

Driftsindtægter -212.458 -1.359.238    -379.000 -500.000  -1.204.100 -93.000 -110.330.000 -114.077.796 

Heraf lønudgifter i alt 1.368.705 4.874.320 4.000.000 1.583.000 115.000 2.794.000 1.130.000 942.500 4.952.500 2.365.000 61.154.000 85.279.025 

Nettoudgift 5.770.553 10.209.820 15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.002.000 4.180.000 6.060.500 9.571.194 10.667.000 40.207.000 123.320.951 

Regnskab 2013             

Driftsudgifter 6.291.932 11.346.682 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.988.505 4.735.500 6.090.800 10.944.993 10.540.000 144.783.000 232.487.412 

Driftsindtægter -177.550 -1.367.458    -789.282 -514.090  -2.295.449 -1.043.000 -101.834.000 -108.020.829 

Heraf lønudgifter i alt 1.364.573 4.528.243 3.900.000 2.004.264 100.000 2.665.928 1.120.000 938.500 4.206.695 2.300.000 61.357.000 84.485.203 

Nettoudgift 6.114.382 9.979.224 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.199.223 4.221.410 6.090.800 8.649.544 9.497.000 42.949.000 124.466.583 

Anlæg             

Budget 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000  

Budget 2014 120.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 140.000 

Regnskab 2013 0 819.165 0 0 0 0 0 0 0 0 5.831.000  6.650.165 

Nettoudgift pr. indbygger             

Budget 2015 174 153  229 217 1.045 256 199 210 196 267 181 213 

Budget 2014 162 168 232 225 1.017 261 199 210 216 285 195 226 

Regnskab 2013 172 165 239 243 997 242 201 212 196 253 209 225 

 

 



Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

 
 

35 | S i d e  

 

 

 

Bemærkninger: 

Læsø: Anlæg 2014 - anslået – betalt via teknisk forvaltnings almindelige drift 

Aalborg: Budget 2015. Der er givet en rammebevilling - uddelingen af rammen er ikke afklaret pt. Derfor forholdsmæssigt fordelt som i 2014 
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I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er aftalt at det kommunale bloktilskud (DUT) nedreduceres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. og 

frem. Herudover er regningen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem (moderniseringsaftalen). 

Nedenstående oversigt viser de budgetbeløb kommuner har reduceret deres budgetter med på de to ovennævnte områder i henholdsvis 2015 og 2016. 

 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

DUT - strukturændring             

Budget 2015  0 548.500 639.000 333.000 0 370.000 0 0 400.000 328.000 1.750.000 4.368.500 

Budget 2016 0 822.750 958.500 500.000  555.000 300.000 0  513.000 2.625.000 6.274.250 

Moderniseringsaftalen             

Budget 2015 310.000 0 1.278.000 667.000  0  0  0 1.500.000 3.755.000 

Budget 2016 465.000 0 1.278.000 667.000  0  0  0 1.500.000 3.910.000 

Bemærkninger: 

Mariagerfjord: Moderniseringsaftalen er pt. ikke lagt ind med en besparelse på 734.272 kr. i budgettet.  

Brønderslev: Moderniseringspuljen - Ej udmøntet. 

Læsø: Andel af DUT og moderniseringsaftalen - opgøres ikke. 
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Nettoudgiftsoversigt 

Regnskab 2013 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Nettoudgift i alt 6.114.382 16.379.273 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.199.223 4.221.410 6.090.800 8.649.544 9.497.000 42.949.000 130.866.632 

             

Nettoudgift til 
entrepriseberedskab 5.100.000  5.398.594 9.800.000 6.352.031 1.703.988 7.556.448 2.988.297 4.851.900 3.746.000 6.958.240 3.691.000 58.146.498 

Nettoudgift for 
kommunen til øvrige 
beredskabsopgaver  2.134 4.580.630 0 0 0 0 1.233.113 1.208.600 4.905.544 2.538.760 52.758.000 67.226.781 

Øvrige netto udgifter  
(ikke beredskabsmæssige 
opgaver) 0 6.400.049 0 624.000  0 0 500.000 0 0 0 -13.500.000 -5.975.951 

Nettoudgift i alt 5.102.134 16.379.273 9.800.000 6.976.031 1.703.988 7.556.448 4.721.410 6.060.500 8.651.544 9.497.000 42.949.000 123.254.965 

 

Bemærkninger: 

Thisted - 3.746.000 Kr. (kontraktbeløb), og 4.905.544 Kr. (Heraf er henlagt 630.000 kr. til indkøb af automobildrejestige i 2015) 

  



Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

 
 

38 | S i d e  

 

De økonomiske oplysninger omkring beredskaberne er nødvendigvis ikke sammenlignelige, idet kontering af udgifterne er forskellige fra kommune til kommune. Dette er 

undersøgt via oplysninger om udgiftsområder, som er indeholdt i beredskabets område og med hvilken udgift i 2013. 

Regnskab 2013 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Brandhaner 
/vandforsyning  10.000 39.750 350.000 50.000 20.000 186.565 5.000 0 30.000 88.000 1.141.000 1.920.315 

Udgifter til administra-
tion incl. It-udgifter 0 320.000  0 0 0 434.018 0 315.000 157.000 118.000 7.529.000 9.878.581 

Udgifter til vagtcentral  501.148       364.000 62.000 20.700 3.901.000 9.437.830 

Huslejeudgifter til 
bygninger      50.000 0  85.000 19.500 3.384.000  

Drift og vedligeholdelse 
af bygninger  301.029    238.525 100.000  200.000 135.000 3.244.000 4.218.554 

Tjenestemandspensionsf
orpligtigelser           360.000 360.000 

Udgifter Frivillige  93.914  50.000  111.664    150.000 560.000 965.578 

Specialberedskaber:             

Bådberedskab       54.500  10.000 97.500 70.000 232.000 

Dykkerberedskab           828.000 828.000 

Leasing  761.885  439.449        1.201.334 

 

Bemærkninger: 

Frederikshavn: Vagtcentral – OMK til vagtcentral angives som B&R andel/direkte OMK. Da det er FRH kommunes vagtcentral. 

Brønderslev: vagtcentral – kendes ikke. 

Hjørring: Administrationsudgifter er indeholdt i beredskabsudgifterne, men pris kendes ikke 

Hjørring : Båd- og dykkerberedskabet er indregnet i kontrakten med Falck. 

Jammerbrugt: Bådberedskabet indregnet i kontrakten med Falck. 
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Mariagerfjord: Vagtcentral - JA + en ikke uspecificeret del af kommuneabonnementet 

Morsø: Vagtcentral - JA indeholdt i Falck kontrakt. 

Rebild: Administrationsudgifter er et skøn. 

Rebild: Vagtcentral udgifter er et skøn. Del af entreprisen med Falck. 

Rebild: Huslejeudgifter – delvist – ja til stationer nej til administrationen. 

Vesthimmerland: Administrationsudgifter - Ja delvis. 

Vesthimmerland: Husleje - Ja + en ikke uspecificeret del der er indeholdt i mandskab- og stationsomkostningerne på de enkelte stationer drevet af Falck. 

Vesthimmerland: Bygningsvedligeholdelse - Ja delvis. 

Thisted: Bygningsvedligeholdelse – kun indvendig. 
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Personaleoplysninger 
Alle personaleoplysninger opgøres pr. 1. januar 2014. 

Personale pr. 1. januar 
2014 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Antal personer / Normering A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N 

Personer i beredskabet (ej 
frivillige) i alt 

52 1,5 120 ? 90 ? 62 2 18 0,2 95 4 4 2 43 2 79 4,9 73 3 152 77 ?  

                         

Beredskabschef 1 1,0 1  1  1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 1 0,25 1 0,45 1 0,25 1 1 11  

Operativt personale, kommunal 
fastansat 

  0  -  -  -  3 3 -  0  2 2 1 1 37 37 43  

Operativt personale, kommunal 
deltidsansat 

3  25  -  -  -  0  -  0  30  2  43  103  

Operativt personale, entreprenør 
fastansat 

  -  -  -  -  0  -  0  0  0  0 0 0  

Operativt personale, entreprenør 
deltidsansat 

47  60  82  59  17  90  27  35  43  66  27  553  

Medarbejdere, 
myndighedsopgaver, kommunal 

1 0,5 3  5  1 1 -  0  1 + 
Brch 

 3 1,5 1 1 1 1 10 9 26  

Beredskabsplanlægger 
kommunal 

  1  1  Brch Brch -  0  Brch  1 0,1 1 0,6 1 0,5 1 1 6  

Vagtcentralpersonale, kommunal   7  -  -  -  0  0  0  0  0  8 8 15  

Medarbejdere, administration, 
kommunal 

  1  1    -  0  0  3 0,15 1 0,85 1 0,25 7 5 14  

Medarbejdere, øvrige drift og 
materielopgaver, kommunal 

  1  -    -  1 – 
flex 
job 

 0  0  0  0  7 6 9 
 

 

Øvrige medarbejdere, kommunal   0  -    -  0  0  0  0  0  10 10 21  

Medarbejdere med 
Indsatslederfunktion 

5  5  4  4  1  4  4  4  4  5  5  45  

Frivillige  15  70  0  25  -  50  0  0  0  56  93  309  

Personer ansat til øvrige 
serviceopgaver 

  16  -  1 0 -  0  1 
flex 
job 

 0  0  0  66 64 84  
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Jammerbrugt: Medarbejdere, administration, kommunal og Medarbejdere, øvrige drift og materielopgaver, kommunal leveres af kommunen. 

Læsø: Der er én person ansat i redningsberedskabet på ca. 20% af fuld tid. I denne tid er funktionerne beredskabschef, operativt personale, myndighedsopgaver, 

beredskabsplanlægger, administration samt øvrig drift i listen. Det er ikke muligt at opgøre de enkelte opgaver forholdsmæssigt, da de varierer meget. 

Vesthimmerland: Planlæggeren med en normering på 0,5 udgår i 2015. 

 

Beredskabsstyrelsen: 

Personale pr. nov. 2014 i beredskab  Antal 
personer 

Normering 

I alt personer i beredskabet (ej frivillige)  107 - 

   

Fordelingen af personale på grupperinger   

Chefvagt (1. VH + stabsuddannelse+….) 3 3 

1. VH (indsatslederuddannede, indsatskemi +++ ) 10 10 - 12 

2. VH ( holdleder BRA + RED, HL som teknisk leder, 
HL BRS og evt. indsatslederuddannede) 

11 10 - 12 

3. VH ( holdleder BRA + RED +) 8 8 - 10 

Civil – mekanikere  3  

Civil – køkkenpersonale( Kok, Cater, køkkenassistent) 5  

Civil – Logistiske medarbejdere, øvrige drift og 
materielopgaver mv. 

10  

Frivillige  40  
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Nedenstående befolkningstal vil blive brugt ved eventuelle gennemsnitsberegninger.  

 

Folketal 1. kvartalet efter område og tid 

 
2014K1 

Brønderslev 35 627 

Frederikshavn 60 458 

Hjørring 65 405 

Jammerbugt 38 351 

Læsø 1 808 

Mariagerfjord 42 093 

Morsø 21 003 

Rebild 28 794 

Thisted 44 230 

Vesthimmerlands 37 479 

Aalborg 205 809 

I alt  581.057 

Kilde: Danmarksstatistik 

 



















Bilag: 4.2. Bilag 2 - Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 80092/15



 

Fremtidigt beredskab Nordjylland, økonomi - fordelt på kommuner 

 

 Brønder-
slev 

Frederiks-
havn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthimmer-
land 

Aalborg  I alt 

Budget  
2014*) 

5.770.553 10.209.820 15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.002.000 4.180.000 6.060.500 9.571.194 10.667.000 40.207.000 123.320.951 

Andel 
Besparelse**) 

460.595 777.210 840.518 492.931 23.106 542.375 267.956 371.491 567.400 481.423 2.674.995 7.500.000 

Skønnet 
betaling***) 

5.309.958 9.432.610 14.337.482 8.144.069 1.814.758 10.459.625 3.912.044 5.689.009 9.003.795 10.185.577 37.532.005 115.820.952 

*)  Indmeldt i forbindelse med dataindsamling i kommunerne, spørgeskema pr. 14. november 2014 

**) Andel er fordelt efter indbyggertal 1. kvartal 2015. 

***) Skønnet betaling i B2014-niveau 

 

De angivne beløb må betragtes som vejledende. Dels er konteringen af udgifter til beredskab forskellig fra kommune til kommune, og dels vil der blive 

udarbejdet en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse vil blive udarbejdet på baggrund af aktivernes 

faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.  



Bilag: 5.1. anlægsregnskab akutrenovering.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 73506/15















Bilag: 6.1. Samlet opstilling - Skagen Sundhedscenter

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81250/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab Skagen 

Sundhedscenter Dato kr.

05.11.2012 Byråd 5.700.000         

I alt 5.700.000         

Regnskab

År

2012 5.441.850         

2013 33.876               

2014 -                     

I alt 5.475.726         

Afvigelse

Mindreforbrug 224.274            

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Jacob Børresen

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb 49.069               

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 346.394            

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 2.635.871         

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 2.444.392         

I alt 5.475.726         

Byråd 051112 
I forbindelse med etablering af det 
Kommunale Ejendomscenter, skal  
bygningsrelaterede 
anlægsprojekter fremadrettet 
administreres herfra.  
I den forbindelse overflyttes der 
ved budgetopfølgningen 2,8 mio. 
kr.  
fra Sundhedsudvalget til 
anlægsprojekt "Sundhedscenter 
Skagen".  
I den forbindelse overflyttes der 
ved budgetopfølgningen 2,9 mio. 
kr.  
fra Socialudvalget til anlægsprojekt 
"Sundhedscenter Skagen".  
 

I forbindelse med renoveringen og ombygning af Skagen sygehus til kommunalt 
sundhedscenter blev opgaven gennemført som fagentreprise. Ejendomscenteret valgte at 
udbyde opgaven i en fagentreprise for at de tilgodese de lokale håndværksmestre.  
  
Det var ejendomscenteret vurdering at anlægsøkonomien kunne blive presset af de 
uforudsete udgifter med baggrund i at det var en ældre ejendom, samt en at det en 
ejendom som ejendomscenteret ikke havde historikken på. Der blev til projektet afsat 10% 
af anlægssummen til uforudsete udgifter.  
 
Ved byggeriets afslutning viste det sig dog at det havde været muligt at gennemføre 
renoveringen uden at gøre brug af hele beløbet.      
 





Bilag: 6.2. Ledelseserklæring - Skagen Sundhedscenter

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81253/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Skagen
Sundhedscenter,

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 5.475.726

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 6.3. Revisorerklæring for anlægsprojekt Skagen Sundhedscenter - Skagen
Sundhedscenter revisorerklæing.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81248/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Skagen 
Sundhedscenter for perioden 5. november 2012 til 16. april 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 5.475.726,00 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Skagen Sundhedscenter for perioden 
5. november 2012 til 16. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
Aalborg, den 16. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 6.4. Samlet opstilling - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81245/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab for Ombygning 

Hånbækskolen vedr. Ungeenheden Dato kr.

24.04.2013 Byråd 5.475.000         

29.10.2014 Byråd 1.000.000         

I alt 6.475.000         

Regnskab

År

2013 3.269.516         

2014 3.263.730         

I alt 6.533.246         

Merforbrug -58.246             

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Kristian Kjærgaard Larsen

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 315.750            

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 5.745.263         

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 472.233            

I alt 6.533.246         

Byråd 240413 
Der overføres 5.475.000 kr. til nyt 
anlægsprojekt ”Anlægsopgaver for 
Børne- og Ungdomsudvalget” fra 
projekterne Vedligeholdelse 
skolebygninger. 
Byråd 291013 
I forbindelse med etablering af 
Center for Unge har der været afsat 
en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. på 
anlægsprojektet ”ombygning af 
Hånbækskolen vedr. Ungeenheden”. 
Dette anlægsprojekt udviser et 
underskud på 1,0 mio. kr. på grund 
af ekstra omkostninger i forbindelse 
med nedrivning af en tidligere SFO 
samt oprensning af forurenet jord. 
Det anmodes derfor om, at 
underskuddet på anlægsprojektet 
finansieres af overskuddet på 
anlægs-projektet ”Renoveringer på 
skoleområdet”. Der søges derfor om 
frigivelse af rådighedsbeløbet på 
1,0 mio. kr. på anlægsprojektet 
”renoveringer på skoleområdet” til 
dækning af underskuddet på 
projektet vedrørende Center for 

I forbindelse med etablering af ungeenheden blev det besluttet at deres 
administration skulle samles og fysisk placeres på Hånbækvej 32B, i den 
øverste del af den gamle Hånbækskolen, der blev i den forbindelse 
besluttet at den gamle sfo skulle rives ned for at skabe et mere 
indbydende miljø samt skabe plads til at etablere parkeringspladser til 
brugere samt personale, det viste sig ved nærmere undersøgelser af den 
gamle sfo, at bygningen var forurenet og derfor en del dyrere at 
bortskaffe end først antaget. 
Den oprindelige opgave var projekteret til ca. 35 ansatte og ved byggeriet 
start og endte med at omfatte ca. 30 medarbejder mere, deri ligger 



Den oprindelige opgave var projekteret til ca. 35 ansatte og ved byggeriet 



Bilag: 6.5. Ledelseserklæring - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81246/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Ombygning
Hånbækskolen vedr. Ungeenheden

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 6.533.246

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 6.6. Revisorerklæring for anlægsregnskab Ombygning Hånbækskolen
Ungeenhed - Ombygning Hånbækskolen Ungeenhed
revisorerklæing.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81243/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Ombygning 
Hånbækskolen vedr. Ungeenheden for perioden 24. april 2013 til 20. april 2015. Anlægsregnskabet 
udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 6.533.246 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Ombygning Hånbækskolen vedr. Un-
geenheden for perioden 24. april 2013 til 20. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
Aalborg, den 21. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
 
 
 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 6.7. Samlet opstilling - Etablering af lærerarbejdspladser

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81235/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab for Etablering af 

lærerarbejdspladser Dato kr.

28.05.2014 Byråd 2.200.000         

I alt 2.200.000         

Regnskab

År

2014 2.200.000         

I alt 2.200.000         

Afvigelse

Bemærkning I balance -                     

Til afvigelse

(projektansvarlig)

Kristian Kjærgaar Larsen

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb 1.125.127         

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 171.232            

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 903.641            

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. -                     

I alt 2.200.000         

Byråd 280514 
Børne- og Ungdomsudvalget 
anbefaler indstillingen overfor 
Økonomiudvalget, dog således at 
beløbet nedskrives til 2,2 mio. kr. 
og at midlerne disponeres af 
Økonomiudvalgets ramme for 
renovering af skoler, samt at det 
sikres at denne disposition ikke 
udvider den samlede 
budgetramme. 
 Beslutning Økonomiudvalget den 
21. maj 2014 Anbefales.  
Beslutning Frederikshavn Byråd 

Med Skolereformen, som træder i kraft den 1. august 2014, skal lærerne være til stede på skolen i hovedparten af deres arbejdstid. Det 
betyder, at deres forberedelse og efterbehandling af undervisningen skal foregå på skolen. De skal derfor have stillet en arbejdsplads til 
rådighed. Når en arbejdsplads skal benyttes i mere end to timer ad gangen, er der nogle arbejdsmiljømæssige krav til både det lokale, der 
anvendes og til arbejdspladsens indretning. En arbejdsplads skal som minimum bestå af et arbejdsbord der kan indstilles i højden, en 
indstillelig kontorstol, en arbejdslampe og et skråtstillet tastatur. Desuden skal alle medarbejdere have hylder i umiddelbar nærhed af 
deres arbejdspladsen og der skal være et aflåseligt skab, hvor det er muligt at lægge personlige ejendele samt papirer med 
personfølsomme oplysninger. De lokaler, hvor arbejdspladserne skal placeres, vil for de flestes vedkommende skifte anvendelse fra en 
aktivitet til en anden aktivitet. Når dette sker, skal lokalet ændres, så det lever op til det gældende byggereglement. Det betyder, at der vil 
skulle ske forbedring af ventilation, akustik og belysning. Der vil skulle foretages ændringer i elektriske installationer og der skal udføres 
nødvendig overflade behandlinger, ex. udskiftning af gulvbelægning og maling af flader. For øjeblikket pågår der en screening af skolernes 
lokaliteter for at afdække det aktuelle behov for forandringer af de eksisterende lokaler.Der blev i forbindelse med skolereformen bestemt 
at der skulle etableres arbejdspladser ude på den enkelte skole, der blev fra kommunes side besluttet at der skulle etableres 1 
arbejdsplads pr 3 lærer, denne beslutning resulterede i, at der ude på de enkelte bygninger skulle laves bygningsmæssige forandringer 
som kunne understøtte denne beslutning, dvs. at lokalerne der blev indtaget til lærerarbejdspladser skulle opfylde kravene fra 
arbejdstilsynet, da lokalerne ændrede funktion. 
Der var afsat et budget på 2.2 millioner der skulle dække de bygningsmæssige forandringer samt indkøb af inventar.     

 





Bilag: 6.8. Ledelseserklæring - Etablering af lærerarbejdspladser

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81237/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Etablering af
lærerarbejdspladser,

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 2.200.000

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 6.9. Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskab etablering af
lærerarbejdspladser - Etablering af lærerarbejdspladser
- revisorerklæring.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81231/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Etablering 
af lærerarbejdspladser for perioden 28. maj 2014 til 15. april 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 2.200.000,00 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Etablering af lærerarbejdspladser for 
perioden 28. maj 2014 til 15. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmel-
se med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
Aalborg, den 16. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 6.10. Ledelseserklæring - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst.

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81228/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Udvidelse
hjemtagelse pladser døgninst.,

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 12.825.521

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 6.11. Revisorerklæring til anlægsregnskab - Udvidelse hjemtagelse pladser
døgninstitution - Udvidelse hjemtagelse pladser
døgninstitution - revisorerklæring.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81226/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Udvidelse 
hjemtagelse pladser døgninstitution for perioden 22. december 2010 til 20. april 2015. Anlægsregn-
skabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmel-
ser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 12.825.521,00 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Udvidelse hjemtagelse pladser døgn-
institution for perioden 22. december 2010 til 20. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbej-
det i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestem-
melser. 
 
 
Aalborg, den 20. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 6.12. Samlet opstilling - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst.

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 31919/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab for Udvidelse 

hjemtagelse pladser døgninst. Dato kr.

2012 Rådighedsbeløb 13.110.000       

Dagsorden 24.04.2013 ØKD + reduktion -907.441           

18.12.2013 Byråd 1.300.000         

I alt 13.502.559       

Regnskab

År

2012 207.441            

2013 9.508.101         

2014 3.109.979         

I alt 12.825.521       

Afvigelse

Mindreforbrug 677.038            

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb -                     

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 1.491.726         

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 10.202.353       

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 1.131.442         

I alt 12.825.521       

Byråd 240413 
Af mindreforbruget på 12.902.559 kr. overføres 
700.000 kr. til nyt anlægsprojekt 
"Anlægsopgaver for Børne- og 
Ungdomsudvalget" beløbet vedrører 
mindreforbrug fra 2011   
Byråd 181213 
OU 180413 note 6 
Direktøren med ansvar for Familieområdet 
indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning godkender, at 
afværgeforanstaltningerne igangsættes 
anbefaler overfor Økonomiudvalget og 
Byrådet, at udgifterne til jordrenoveringen, 
forventeligt 1,3 mio. kr. finansieres via 
uforbrugte midler til renoveringer på 
skoleområdet (Placeret i Økonomiudvalgets 
regi). 

 

Redegørelse vedr. anlægsbudget. 
  
Byggeprojektet er en realisering af ønsket om en sammenlægning af kommunens mindre døgninstitutionstilbud samt ønsket om et hus, der er bygget til 
formålet. 
Institutionen indeholder en boligdel med 16 værelser hvor 8 badeværelser tilknyttet, herudover er der fælles stuer, køkkener samt administration og 
personalefaciliteter.  
  
Bygningen er opført i 2 etager med fladt tag, delvis i vandskuret hvidt murværk, mellembygningen fremstår med mørk facadeplade hvorpå der er monteret 
lodrette lammeler i varmebehandlet træ. Bygningen har et etageareal på 791 m2., og er beliggende på en grund på 4.029 m2.  
  
Der lå tidligere en daginstitution på grunden, nedrivningen af denne er indeholdt i anlægsøkonomien.  
  
Under projektets opførsel blev der opdaget jordforurening, omkostningerne i forbindelse med dette blev vurderet til 1.300.000 kr. Omkostningerne blev 

dog begrænset til 1.056.191 kr. Derfor var der efter planen økonomi tilbage til et projekt ift. renovering af administration for døgninstitutionsområdet.    





Bilag: 8.1. Byrådsseminar 2014 - Notat

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 216915/14



 

  

Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

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

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

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

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

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

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

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

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

 

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

 

Kommunikation og synlighed 

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

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

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

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

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

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

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

 

De, der kan selv, skal selv 

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

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

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

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

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

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

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

 

Styrke fællesskabet 

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

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

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

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

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

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

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

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

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

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

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

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

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

opkvalificering/uddannelse? 

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

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

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

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

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

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

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

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

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

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

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

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

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

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

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

kræver mere uddannelse osv.?  

 

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

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

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

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

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

 

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

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

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

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

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

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

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

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

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

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

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

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

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

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

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

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

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

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

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

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

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

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

kommunikerer.  

 

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

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

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

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

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

kontinuerligt behov. 

 

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

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

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

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

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

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

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

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

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

mindst for den kommunale økonomi.  

 

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

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

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

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

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

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

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 
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arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 

 

 

GRUPPEMEDLEMMER 

Birgit Hansen, Anders Broholm, Erik Kyed Trolle, John Karlsson, Jens Ole Jensen, 
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Side6/15 UDDANNELSE 
 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

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

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

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

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

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

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

Frederikshavn Kommune? 

 

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

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

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

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

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

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

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

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

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

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

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

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

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

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

om de muligheder, der er i lokalområdet 

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

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

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

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

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

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

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

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

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

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

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

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

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

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

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

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

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

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

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

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

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

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

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

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

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

af uddannelse.  

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

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

 

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

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

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

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

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

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

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

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

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

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

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

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

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

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

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

områder i bymidterne.  

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

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

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

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

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

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

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

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

 

Fokus på processen 

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

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

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

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

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

spontane idéer, når situationerne opstår. 

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

 

Fokus på at skabe et nyt image  

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

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

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

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

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

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

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

 

GRUPPEMEDLEMMER  
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

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

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

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

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

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

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

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

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

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

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode 

Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 
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Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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Kommissorium  

MISSION SYNLIGHED 2015 

 

Økonomiudvalget har med afsæt i byrådsseminaret i november 2014 ønsket et 

kommissorium for, hvordan vi kan arbejde aktivt med at skabe positiv synlighed. 

 

Formål 

”Mission synlighed” har til formål at skabe en positiv opmærksomhed omkring 

styrkerne og mulighederne i vores lokalsamfund. Det handler om at gøre den 

positive udvikling i vores vækstspor synlig for virksomheder og mennesker – både 

lokale og udenfor kommunegrænsen. Folk skal ikke være i tvivl om, at 

Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive virksomhed, at der er masser af 

muligheder for et godt job, og at det er et fantastisk sted at bo og leve. 

 

Mission synlighed skal fremme ”den store fortælling”, som er: 

  

 de strategiske fokuspunkter fra byrådsseminaret  

 de fire vækstspor 

 organisationens 8 strategiske fokuspunkter 

 

Synliggørelsen af den store fortælling om udviklingen og mulighederne i vores 

lokalområde skal give folk mod og lyst til at investere i vores lokalområde.  

 

Det er virksomheden, der investerer i at lave forretning og drive virksomhed her.  

 

Det er kompetente mennesker, der investerer sig selv i at tage job og flytte familien 

til Frederikshavn Kommune.  

 

Det er den unge, der investerer sig selv i at uddanne sig og gøre sig dygtig inden 

for de væksterhverv, vi har i vores lokalområde.  

 

På den måde er kernen i mission synlighed, at der skabes en selvforstærkende 

effekt gennem synliggørelse af den store fortælling. Flere og flere involverer sig i at 

realisere potentialet i de styrker og fremtidsmuligheder, som er unikke for vores 

lokalområde. 

 

Intensiveret indsats 

Mission synlighed skal føres ud i livet ved at skrue op for formidlingen af konkrete 

gode historier, der alle har afsæt i den store fortælling.  

 

Den store fortælling skal integreres i historierne og synliggøres og udbredes igen 

og igen. Vi skal være proaktive og have næse for de gode historier. Herudover skal 

vi kunne eksekvere historierne og koble os på nyhedsstrømmen.  

 

Vi skal gøre os synlige der, hvor virksomheder, kompetent arbejdskraft og borgere 

er. Nogle historier hører hjemme i den lokale nyhedsstrøm andre i den 

(inter)nationale. Nogle bliver bedst formidlet gennem de traditionelle medier, mens 
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andre rammer bedst på sociale medier. Vi skal bevidst placere os der, hvor 

effekten er størst.  

 

Vi har mange historier, som fortjener at blive fortalt, men vores nordjyske 

beskedenhed står ofte i vejen for, at historierne kommer ”ud over kanten”. Vi skal 

med en insisterende indsats sørge for, at de mange gode historier bliver fortalt, og 

at de hver især forankres i den store fortælling.  

 

Inden for de fire vækstspor har vi rigtigt meget at byde på, og vi skal gå efter, at 

blive det gode eksempel, som andre henviser til, når det drejer sig om vækst og 

erhvervsudvikling inden for disse områder. For at det kan lykkes, bliver strategien 

med at få historien fortalt igen og igen vigtig. 

 

Kommunen tager ansvaret for at få gjort vores lokalområde synligt, men det er ikke 

kun kommunen, der skal fortælle historien – tvært i mod. Historierne skal også 

fortælles af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere med direkte afsæt i 

deres virkelighed. Indsatsen skal derfor koordineres med andre lokale aktører - fx 

Erhvervshus Nord, Turisthus Nord, havnene, uddannelserne m.fl. 

 

Handling 

Direktionen har til opgave at styrke Frederikhavn Kommunes evne til at skabe 

synlighed og fremme den store fortælling gennem konkrete historier, herunder: 

 

 at styrke den centrale organisering og systematisere arbejdet med 

synlighed 

 at sikre den nødvendige involvering af relevante lokale parter i 

synlighedsarbejdet  

 at styrke Frederikshavn Kommunes strategiske anvendelse af sociale 

medier som LinkedIn, Twitter og Facebook. 
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Advokatfirma 

 

 

 

 

ERKLÆRING 

 

Frederikshavn Kommune er i henhold til Fonden Marcod – Maritimt Center for Optimering og Drift, 33 80 

37 10 (”Marcod”), fonden Marcods vedtægter punkt 5 tildelt en udpegningsret til 4 stk. bestyrelsesmedlem 

i  Marcod.  

 

Ved nærværende erklæring skal Frederikshavn Kommune hermed erklære at frasige sig den anførte ud-

pegningsret.  

 

Frasigelse af udpegningsretten træder i kraft ved underskrift af nærværende erklæring og er gældende 

tidsubestemt. 

 

Erklæringen kan ikke tilbagekaldes.  

 

Frederikshavn, den       2015 

 

___________________________ 
for Frederikshavns Kommune 
 
 

123-180627 TTC/pbr 

  

  



 

2. 
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REFERAT  

 
AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I DESTINATIONSSELSKABET TOPPEN AF DANMARK A/S 

Den 20. april 2015 på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals 

290415 
Til stede: 
 
Hjørring Kommune: Borgmester Arne Boelt, byrådsmedlem Michael Vajhøj, byrådsmedlem Jørgen 
Christensen, byrådsmedlem Birthe Andersen og souschef Lisbeth Bilde 
Frederikshavn Kommune: Borgmester Birgit Hansen, byrådsmedlem Lars Møller, byrådsmedlem Bjarne 
Kvist, chefkonsulent Lise-Lotte Stisager og kommunaldirektør Mikael Jentsch. 
Fonden Toppen af Danmark: Birthe Østergaard (Tversted Borger- og Turistforening) og Ulla Mosich 
(TuristhusNord). 
BDO: Statsautoriseret revisor Tommy Andersen. 
Toppen af Danmark A/S: Direktør Laila Zielke (ref.) 
 
Dagsorden var følgende: 
 
1) Valg af dirigent. 
 
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
 
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 
4) Beslutning om overskuddets fordeling. 
 
5) Valg af bestyrelse. 
 
6) Valg af revisor. 
 
7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 
 a) Beslutning om nedlæggelse af Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 
 
8) Evt. 
 
 
Ad 1: Til dirigent valgtes kommunaldirektør Mikael Jentsch. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.  
 
Ad 2: Skriftlig beretning var udsendt til aktionærerne forud for generalforsamlingen, og Arne Boelt 
supplerede med en mundtlig beretning, hvori ændringer på nationalt, regionalt og lokalt niveau blev 
skitseret. I forbindelse med sidstnævnte fortalte AB om et velfungerende Toppen af Danmark, nu med 
en decentral struktur, hvori opgaverne løses lokalt i turistforeninger og sekretariat er nedlagt. AB 
takkede i den forbindelse kommunalbestyrelserne for opbakningen til at bevilge midler til en fortsat 
opgaveløsning decentralt. 
 
 
 
 
 



 
 
Der vil fremover blive inviteret til et årsmøde med deltagelse af de 2 kommuners politikere til drøftelse 
af status og udvikling inden for turisme samt med fokus på gensidig information de 2 kommuner 
imellem.  
Beretning blev godkendt. 
 
Ad 3: Årsrapport 2014 blev fremlagt af selskabets revisor, Tommy Andersen, BDO. Resultatet udviser et 
nul før skat.  
Årsrapporten blev godkendt.  
 
Ad 4: Intet overskud at fordele 
 
Ad 5: Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 
Hjørring Kommunes borgmester: Arne Boelt (formand) 
Frederikshavn Kommunes borgmester: Birgit Hansen 
 
1 byrådsmedlem fra Hjørring Kommune: Michael Vajhøj 
1 byrådsmedlem fra Frederikshavn Kommune: Lars Møller 
 
Som repræsentanter for Fonden Toppen af Danmark:  
Ulla Mosich, Skagen Turistforening  
Birthe Østergård, Tversted Borger- og Turistforening 
 
Ad 6: Bestyrelsen oplyste at man ønsker at fortsætte med revisionsfirmaet BDO. 
          Godkendt 
 
Ad 7:   Der er ikke indkommet forslag ud over nedenstående fra bestyrelsen 

a) Beslutning om nedlæggelse af Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 

Det blev besluttet at nedlægge Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S i løbet af 2015 

Alle dokumenter vedr. Toppen af Danmark A/S opbevares hos Hjørring Kommune 

Forskellige muligheder for likvidation blev skitseret af revisor Tommy Andersen 
o Opløsning uden proklama  

o Opløsning med proklama, hvor der indsættes en likvidator (ofte en advokat)  

Der arbejdes henimod at den sidstnævnte metode benyttes. Revisor og forvaltninger 
undersøger scenarier i forhold afvikling og aktionærernes roller heri, også i forhold til at 
der indgår EU-midler vedr. Naturen+. 
Der orienteres om muligheder på næste bestyrelsesmøde den 12. maj 2015 på Skagen 
Turistbureau.  
 
I forbindelse med nedlæggelse af aktieselskabet skal der på et senere tidspunkt 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

 
Ad 8: Arne Boelt takkede dirigenten for veludført gerning og takkede Svend Bjørnager, som udtræder af 
bestyrelsen, bestyrelsen, kommunalbestyrelser og bestyrelsen i Fonden Toppen af Danmark for godt 
samarbejde i det forgangne år.  
 
 
 
 

________________________ 
Mikael Jentsch, dirigent 
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Samarbejdsaftale om Toppen af Danmark Samarbejdet. 

Samarbejdsaftale indgået mellem Frederikshavn og Hjørring kommuner samt Turisthus Nord, Hirtshals, 
Lønstrup, Tversted og Løkken turistforeninger samt Hjørring Turistservice  

Formål med Toppen af Danmark Samarbejdet er 

 At arbejde med en fortsat udvikling af det besøgs- og omsætningsmæssigt potentiale 

 At få mest mulig ud af ressourcerne ved at arbejde sammen og købe ind i fællesskab 

 At få mest mulig synlighed af og tilgængelighed til og informationer om Toppen af Danmark 

 At sikre erhvervet er klædt på til fremtidens markedsføring  

 At arbejde sammen hvor det giver værdi for erhverv/turisme 

 Videndeling 
o Koordinering 
o Repræsentanter for hinanden – destinationen – partnerskabet 

 At Koordinere på tværs af kommunerne ift. Turisme  

 At deltage i tværkommunale arbejdsgrupper  

 At deltage i initiativer samt koordinere med Business Region North Denmark og den regionale 
turismeorganisation. 
 

Aftalens fokus 

Denne samarbejdsaftale har fokus på en fælles markedsføring og branding af destinationen Toppen af 
Danmark. 

Det handler om at: 

 Videreudvikle og forædle styrkepositionerne i Toppen af Danmark med særlig fokus på kvalitet og 
gæsteoplevelser. 

 Videreudvikle det nationale som internationale udsyn for at kunne markere og positionere sig og 
være attraktiv. 

 Videreudvikle de offentlige og private samarbejder indenfor turismeområdet 

 Koordinering og branding/markedsføring af den geografiske lokalitet Frederikshavn Kommune og 
Hjørring Kommune – nationalt og internationalt. 

 Bidrage til forsat udvikling af det besøgs- og omsætningsmæssigt potentiale 

 Videreudvikle og forøge helårsturismen 

 

Aftaleperiode 

Denne samarbejdsaftale er gældende fra 1. januar 2015.  

Justering af aftalen kan finde sted ved ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået og parterne er 

enige herom.  

Samarbejdsaftalen kan kun opsiges skriftligt med minimum 6 måneders varsel før et kalenderårs udløb pr. 

31/12.  

  



 

Opgaver som løses i Toppen af Danmark Samarbejdet 

Markedsføring: 

 En fælles koordinerende indsats for profilering og markedsføring af "brandet" Toppen af Danmark 

 En fælles markedsføringsstrategi for Offline og Online markedsføring   

 Udvikling/videreudvikling af digitale platforme 

 Markedsføring ift. synliggørelse af destinationens oplevelsestilbud i tæt samarbejde med erhvervet 
 

Service ift. Erhverv: 

 Opbygning af samarbejde, der bidrager til udvikling af turismen i Toppen af Danmark Samarbejdet 
 Videndeling ift. lokalt engagement og indgående kendskab til lokale virksomheder, andre lokale 

forhold og gæsteoplevelser 

 Afholdelse af erhvervsarrangement (er)  
 

Der udarbejdes en strategi/projektbeskrivelse for de opgaver, der skal løses i samarbejdet. Disse 
fremsendes til de to kommuner. 

Produkt- og destinationsudvikling er aktiviteter, som ligger i forlængelse af samarbejdet – men lokalt hos 
turistforeninger og andre foreninger samt kommunerne. 

 

Udmøntning 

Turistcheferne i Hjørring Kommune samt direktøren for Turisthus Nord er tilsammen ansvarlige og 
forpligtet til udmøntningen af samarbejdsaftalen. 

Dertil er: 

 Turisthus Nord tovholder for ”Offline” indsatsen. 

 Løkken Turistforening tovholder for ”Online” indsatsen. 

 

Økonomi 

Hjørring og Frederikshavn Kommuner bidrager til løsning af opgaverne i Toppen af Danmark Samarbejdet 
med tilsammen 1,2 mio. kr. Turisthus Nord og Løkken Turistforening modtager hver 600.000 kr. 

Der aflægges et projektregnskab i forbindelse med turistforeningernes regnskabsaflæggelse. 

 

Opfølgning på samarbejdssaftalen 

Parterne bag aftalen er enige om, at dialogen er væsentlig for udvikling af et godt samarbejde og 
udviklingen af områdets besøge- og omsætningsmæssige potentiale. Det er derfor aftalt, at man løbende 
holder hinanden orienteret og udveksler viden og erfaring.   
 



 

Den faste opfølgning på samarbejdsaftalen sker ved 2 årlige møder, hvor indsatsen evalueres, nye ideer 
drøftes, viden deles og der tages en drøftelse af deltagelse i eksterne fora med henblik på indflydelse i disse 
fora. 

Møde i 1 halvår: Deltagelse af turistcheferne i Toppen af Danmark Samarbejdet og en administrativ 
repræsentant fra hver af de to kommuner. 

Møde 2 halvår: Deltagelse af borgmester, kommunaldirektør og administrativ repræsentant fra hver af de 
to kommuner samt turistchefer og turistforeningsformænd.  

Der udarbejdes en skriftlig evaluering i forbindelse med mødet i 2. halvår.  

 

Aftalens parter 

 

 

Borgmester Birgit Hansen   Borgmester Arne Boelt 
Frederikshavn Kommune   Hjørring Kommune 
 

 

Formand Jacob Thorup Larsen  Formand Stefan Karlborg 
Turisthus Nord   Løkken Turistforening 
 
 
 
 
Formand Jørgen Christensen   Formand Finn Jørgensen 
Hirtshals Turistforening   Tversted Turistforening 
 
 
 
 
Formand Henrik Konnerup    
Lønstrup Turistforening    Hjørring Turistservice 
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Oplæg til strategi og organisering for Partnerskab for 

Vestkystturisme 

Nærværende notat bygger på det tidligere positionspapir fra de 11 kommuner og aftalegrundlaget for 

etablering af Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Partnerskabets opdrag 

Partnerskab for Vestkystturisme har til formål at sikre gennemførelse af en national handlingsplan for 

vestkystturismen, herunder at sikre det tilstrækkelige ressourcemæssige grundlag for planens 

gennemførelse i form af de nødvendige økonomiske drifts- og projektmidler samt en driftsorganisering, der 

kan varetage handlingsplanens eksekvering. 

Partnerskabets Vision 2020 

”Danmarks Vestkyst er blandt Europas førende kystferiedestinationer” 

For at nå visionen skal Partnerskab for Vestkystturisme: 

• arbejde for vækst i Danmarks vestkystturisme 

• gennem konkrete indsatser arbejde mod bedre rammevilkår for vestkystturismen 

• gennem en koordineret markedsføringsindsats sikre høj kendskabsgrad til Danmarks Vestkyst som en 

‘need to go’ kystferiedestination  

• ved innovativ produktudvikling sikre at overnatningsmuligheder, attraktioner og faciliteter overstiger 

turisternes forventninger 

• være den foretrukne samarbejdspartner for både private og offentlige aktører inden for kompetence- 

og serviceudvikling 

• øge fokus på turisterhvervets forretningsudvikling ved målrettet at understøtte 

turismevirksomhedernes vækst og fremme nye koncepter 

Strategiske indsatsområder 

Nedenfor præsenteres en samlet model for partnerskabets interessenter, indsatsområder og koblingen til 

den efterfølgende handlingsplan: 
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Beskrivelse af de to indsatsområder: 

• MARKED OG PRODUKT (Eksternt perspektiv - produktet set med kundens øjne – den produktmæssige 

værdikæde) 

Markedsføring/markedsudvikling/afsætning og udvikling af de produkter gæsterne direkte oplever som 

en del af værdikæden. 

• ERHVERVSKLIMA/UDVIKLING AF ERHVERVET (Internt perspektiv - understøttende aktiviteter til at 

sikre en turismesektor, der er attraktiv at drive erhverv i) 

Turismefremme, der medvirker til at sikre et sundt erhvervsklima/ kapacitetsopbygning/udvikling af 

”fællesgoder”/digitalisering/design af kvalitetskoncepter/udvikling af udbyderes kompetencer 

/virksomhedsudvikling / investeringsfremme/ projektkompetencer/ projektudbud/ 

interessevaretagelse. 

Strategiske målsætninger 

Partnerskab for Vestkystturisme bygger på grundprincipperne: 

• Én sammenhængende geografi 

• Én plan 

• Flere løsninger 



 

 
4 

Formålet med partnerskabet er at skabe struktur og sammenhæng i et stort, langstrakt 
geografisk område med respekt for feriebyerne og turiststederne som minidestinationer. Målet 
er at skabe synergier og stordriftsfordele ud over det niveau, nuværende aktører har præsteret. 

Partnerskab for Vestkystturisme har derfor kun en berettigelse, hvis det giver merværdi for nuværende og 
kommende turismeaktører og derved sikrer, at Vestkystturismen udvikles til et turistmæssigt 
vækstlokomotiv for dansk turisme. 

Effekterne skal være synlige for turistentreprenørerne og andre samt indeholde det nødvendige økonomiske 
incitament til at deltage i partnerskabets aktiviteter.  

Målet for Partnerskab for Vestkystturisme er således at skabe vækst i turisterhvervet ved at tage afsæt i 
turisterhvervets ønsker og behov og ved at fastholde dette fokus. Vækst og udvikling for nuværende og 
kommende turistentreprenører er således partnerskabets mission. 

Partnerskabet har følgende vækstmål: 

 Turismeskabt beskæftigelse 

 Turismeskabt omsætning 

 Indtjening i turismens virksomheder 

 Overnatningsudvikling 

 Gæstetilfredshed 

De årlige mål fastlægges parallelt med udviklingen af handlingsplanen og revideres kontinuerligt ved årlig 
opfølgning på handlingsplanens effekter. 

Partnerskabets ejerstruktur og øverste ledelse 

Foreningen ”Partnerskab for Vestkystturisme” stiftes af samarbejdet mellem de 11 Vestkystkommuner, 

Dansk Kyst- og Naturturisme og de tre vestdanske regioner. Det betyder, at de 11 kommuner på den jyske 

Vestkyst bakker op om etableringen af et Partnerskab for Vestkystturisme som en selvstændig forening 

med udgangspunkt i rammerne i dette dokument. 

Partnerskabets ejerstruktur og organisering skal afspejle de beslutninger, der er truffet i forbindelse med 

den politiske aftale og i aftalen med regionerne.  

Derudover skal partnerskabets ejerstruktur afspejle to logikker. På den ene side er det vigtigt at sikre, at de 

offentlige parter som kommuner, regioner og Danske Kyst- og Naturturisme har den nødvendige indsigt i og 

ejerskab til partnerskabets virke, således at egne turismeinteresser kobles til partnerskabets indsatser og 

handlingsplan. På den anden side er formålet med partnerskabet at skabe vækst og udvikling i 

turisterhvervet langs den jyske Vestkyst og hos aktører, der har en interesse i Vestkystturismen. Med dette 

udgangspunkt foreslås der en bestyrelse med 9 medlemmer, der fordeler sig som følger:  

3 medlemmer – borgmestre udpeget af samarbejdet mellem de 11 kommuner (hvoraf én er født formand) 

2 medlemmer – udpeget af DNKT  

4 medlemmer – øvrige (1 valgt af sammenslutninger af virksomheder og 3 valgte på første 

generalforsamling blandt virksomheder) 
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Dansk Kyst- og Naturturisme og de 11 kommuner er alle hver især medlemmer i Partnerskab 

for Vestkystturisme. I forbindelse med etablering af foreningen tager de enkelte kommuner 

stilling til, hvorvidt de vil nedlægge eller fortsat deltage i andre tværkommunale samarbejder af 

destinationslignende karakter. Hvis tværkommunale samarbejder fortsættes eller etableres, vil de kunne 

indgå som selvstændige medlemmer i Partnerskab for Vestkystturisme. 

Organiseringen af og arbejdet i Partnerskab for Vestkystturisme skal kunne spille sammen med det 

kommunale og lokale turismefremmesystem, således af turismefremmeorganisationerne og deres netværk 

indgår som en væsentlig ressource i forhold til den løbende dialog med de private turismeaktører. 

Ejerstruktur, den øverste ledelse og rammerne for partnerskabets virke fastlægges i forslaget til vedtægter 

for foreningen i bilag 1. 

Partnerskabets administrative opbygning 

Stifterne ”samarbejdet mellem de 11 Vestkystkommuner” og Dansk Kyst- og Naturturisme forpligter sig 

med overenskomsten til i min. en treårig periode, 2015-2017, at stille følgende ressourcer til rådighed: 

- DKNT har det ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet. Ansætter 2 fuldtidsmedarbejdere, der har 

arbejdssted på partnerskabets sekretariat. Den øvrige organisering af DKNT planlægges, så DKNT’s 

medarbejdere i Aabybro kan deltage i relevante dele af handlingsplanens gennemførelse. Desuden 

ansættes i det omfang, det er relevant, projektledere til gennemførelse af handlingsplanens 

enkeltprojekter på sekretariatet. DKNT forpligter sig desuden til at finansiere 

basisudviklingsaktiviteter for partnerskabet.  

- ”Samarbejdet” stiller lokaler til rådighed for sekretariat samt finansiering af sekretariatets generelle 

kapacitetsomkostninger. Desuden allokerer kommunerne netværksbaserede 

medarbejderressourcer til at deltage i sekretariatets koordinerende opgaver og konkrete projekter 

og tiltag (forventet niveau á 3 årsværk). Disse ressourcer tilknyttes opgavemæssigt sekretariatet. 

- De tre vestdanske regioner og de 11 kommuner forpligter sig i øvrigt til aktivt at arbejde for at sikre 

den nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i handlingsplanen gennem relevante strategi- og 

handlingsplaner samt vækstplaner. 

Bestyrelsen råder over resurserne, men de har ikke ledelsesansvaret. Ledelsesansvaret vil fortsat ligge hos 

den af partnerne, der stiller resurserne til rådighed. Det betyder, at alle parter leverer personaleresurser, 

der tilknyttes sekretariatet opgavemæssigt.   

Partnerskabets udarbejdelse af den nationale handlingsplan for vestkystturisme 2015-2017 

Formuleringen af den nationale handlingsplan for vestkystturisme sker i regi af foreningen Partnerskab for 

Vestkystturisme. Processen skal planlægges på en sådan måde, at de private virksomheder er 

medformulerende og kan deltage i eksekveringen af de konkrete indsatser og projekter. Dette gælder også 

den løbende revision og videreudvikling af handlingsplaner. Foreningens mødeform skal være fremmende 

for en inddragende proces og fremgår af foreningens vedtægter. Virksomhederne skal kunne se, at de har 

indflydelse på og er skabere af handlingsplanen, og at den løbende udvikling af planen sker via deres input. 

Den nationale handlingsplan for Vestkystturisme vedtages (eller forkastes) på generalforsamlingen i 

foreningen Partnerskab for Vestkystturisme, der afvikles som en turismekonference. 
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Oplægget til den nationale handlingsplan for vestkystturisme er vedlagt som bilag 2 i dette 

dokument. 
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Bilag 1. Vedtægter for Foreningen Partnerskab for 
Vestkystturisme 

§ 1 

Navn og hjemsted 

Foreningens navn er “Partnerskab for Vestkystturisme”. 

Foreningen har hjemsted i Region Midtjylland. 

 

§ 2 

Stifter  

Stiftere er Samarbejdet mellem de 11 vestkystkommuner, de 3 jyske regioner og Dansk Kyst- og 

Naturturisme. 

§ 3 

Formål 

Foreningens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af vestkystturismen ved gennemførelse af 

en fælles handlingsplan for vestkystturismen.   

Vestkystturisme skal være et vækstlokomotiv til inspiration og pejlemærke for dansk og international 

kystturisme. Vestkystturismen skal være kendt for og kendetegnet ved en mangfoldighed af oplevelses- og 

overnatningsmuligheder. Vestkystturisme skal være præget af produkter, som til stadighed er absolut 

attraktive i sammenligning med tilsvarende ydelser på andre destinationer. Det betyder, at foreningen 

arbejder for, at nye attraktive ydelser og services tilbydes turisterne. 

 

§ 4.  

Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer optages aktører, der har en relevant interesse og udviklingskraft til at arbejde for 

den fælles nationale handlingsplan for vestkystturisme og økonomisk forpligter sig i til aktivt at arbejde for 

at sikre den nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i foreningens handlingsplan. 

Stk. 2. De elleve vestkystkommuner er hver især medlemmer af foreningen.  

Dansk Natur- og Kystturisme repræsenterer de tre regioner som medlem af foreningen. 

Medlemmer kan i øvrigt være private aktører, brancheorganisationer, destinationsselskaber, 

destinationssamarbejder, erhvervskontorer o.l. 

Stk. 3. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.  

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et kvartal. 

Stk. 5. Medlemmerne betaler ikke kontingent men medfinansierer projekter og indsatser, som de deltager 

i. 



 

 
8 

 

§ 5 

Foreningens kapital 

Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder samt eventuelle 

indtægter ved arbejde udført af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål. 

 

Eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål, jfr. dog også § 11. 

 

Stifteren af foreningen eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i 

vedtægterne. 

 

§ 6.  

Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes 

med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved 

opslag på foreningens hjemmeside.  

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt.  

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Godkendelse af foreningens handlingsplan 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 

hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal 

afholdes. 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  
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Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af 

de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når 

det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, 

der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt 

flertal. 

 

§ 7 

Bestyrelse 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 

De 11 vestkystkommuner udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er født formand for foreningen 

Dansk Kyst- og Naturturisme udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer for foreningen 

De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt de øvrige medlemmer.  

Bestyrelses konstituerer sig selv og næstformanden vælges blandt bestyrelsens private aktører.  

Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der er: 

 2 kommunale repræsentanter på valg i lige år og 1 i ulige år 

 1 repræsentant udpeget af Dansk Kyst- og Naturturisme på valg i lige år og tilsvarende 1 i ulige år.  

 2 repræsentanter fra valgt blandt de øvrige medlemmer i lige år og 2 i ulige år. 

Kommunerne og Dansk Kyst- og Naturturisme meddeler hvilke medlemmer der er på valg efter det første 

år. De to sidste repræsentanter valgt blandt de øvrige medlemmer er på valg efter det første år. 

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år. 

 

§ 8  

Bestyrelsens opgaver og tegningsret 

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen. 

 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens selvstændige økonomi og skal sørge for, at der hvert år 

udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab. 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 

dages varsel ved henvendelse til medlemmerne. Bestyrelsen afholder minimum 3 årlige møder. 

 

Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem skriftligt overfor formanden 

fremsætter begrundet anmodning herom. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende 
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vedtægter. 

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på to tredjedele af 

bestyrelsen. 

 

Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse. 

 

§9  

Foreningens sekretariat 

Foreningen indgår løbende 3-årige sekretariatsaftaler med  ”Samarbejdet mellem de 11 

Vestkystkommuner” og Dansk Kyst- og Naturturisme om at disse stiller sekretariatsressourcer til rådighed 

for foreningen.  

§10 

Regnskab, anvendelse af overskud og revision 

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

 

Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et 

retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal 

der udarbejdes en årsberetning. 

 

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab overholder den til enhver tid gældende god regnskabsskik 

udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Årets overskud skal anvendes til foreningens 

formål jfr. § 3. Der er dog mulighed for at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen. 

 

Revision af foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt revisor. 

 

§11 

Vedtægtsændringer og opløsning 

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingens medlemmer stemmer herfor. 

 Foreningens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal på 2/3 af generalforsamlingens 

medlemmer på to af hinanden følgende møder indkaldt med mindst 14 dages varsel og med mindst 21 

dages mellemrum træffer beslutning herom. 

 

Foreningens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, jf. §3. 

Vedtaget på stiftende generelforsamling inden ultimo 4. kvartal 2015. 
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Bilag 2. Den nationale handlingsplan for vestkystturisme 

Partnerskab for Vestkystturisme arbejder ud fra tre indsatsområder, som udvikler og 
markedsfører destinationen. De tre indsatsområder er:  

 Destinationsudvikling 

 Produktfornyelse 

 Synlighed og markedsudvikling 

Ovenstående indsatsområder er båret af tre tværgående indsatser, som bidrager til strategisk sigte: 

 Viden og analyser 

 Finansiering 

 Interessevaretagelse og intern kommunikation  

Uanset hvilken af de tre tværgående indsatser, det drejer sig om, og dermed de underliggende handlinger, 

så skal der forholdes til:  

 Om der er den nødvendige viden for at iværksætte tiltaget 

 At fremskaffe finansiering til gennemførelse af det enkelte tiltag/projekt 

 At sikre at indsatser og projekter kommunikeres og nyder fremme såvel lokalt som nationalt 

Nedenfor beskrives de tre strategiske indsatser og de konkrete handlinger for årene 2015 til 2017. 

De tre strategiske  

Destinationsudvikling 

Destinationsudvikling går på et generelt løft af kvaliteten af turismeoplevelsen med særlig fokus på de 11 

særlige feriesteder langs vestkysten men også på helheden. 

Destinationsudvikling rummer derfor tiltag og indsatser, der udgør fundamentet for udvikling af kvaliteten 

af nuværende og kommende produkter, services og markedsføringen. Konkret iværksættes følgende tiltag 

og konkrete produkter: 

1. Anvende potentialeplanerne for de 11 særlige feriesteder langs den jyske vestkyst 

2. Undersøgelse af mulighederne for fællesstrategisk planlægning langs Vestkysten 

3. Kompetenceudvikling og værtsskab  

4. Forretningsudvikling  

1.1 Anvende potentialeplanerne for de særlige feriesteder 

Med udgangspunkt i det store arbejde, som er udført lokalt i forbindelse med CKT’s udpegning af de særlige 

feriesteder, hvoraf 11 af disse findes på Vestkysten, vil Vestkystpartnerskabet støtte op om arbejdet med at 

gennemføre og implementere potentialeplanerne for de 11 særlige feriesteder langs Vestkysten.  

Potentialeplanerne er alle lokalt forankret, har forskellige behov og er i forskellige stadier af 

implementering. Vestkystpartnerskabet ønsker at støtte op om implementeringen igennem netværk for 

projektledere, erhvervsaktører og/eller kommunale driftsenheder. Der kan arbejdes med ensartethed i 
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skiltning, standarden af de offentlige toiletter, vedligehold af byrum og naturområder, 

herunder strandarealer. Vestkystpartnerskabet ønsker at undersøge mulighederne for at søge 

større investeringsfonde eller EU-projekter, som støtter op om arbejdet i de 11 særlige 

feriesteder. Forholdet mellem pris og kvalitet i de særlige feriesteder skal hænge bedre sammen.  

Delelementer i aktiviteten: 

- Afdækning af behov og hvordan Vestkystpartnerskabet kan understøtte udviklingen af de særlige 

feriesteder. 

- Finansiering og fundraising til fælles udviklingsprojekter. 

- Skabe bedre sammenhæng i forholdet mellem pris og kvalitet. 

- Understøtte arbejdet med at implementere potentialeplanerne lokalt. 

- Skabe sammenhæng mellem de særlige feriesteder fysisk via rekreative forbindelser og attraktiv 

infrastruktur, gennem markedsføring og design fx ensartethed i skiltning og kvalitet i de offentlige 

services, og gennem netværk og vidensdeling på tværs af erhvervet, destinationer og kommunale 

administrationer.   

1.2 Undersøgelse af mulighederne for fællesstrategisk planlægning langs Vestkysten 

Aktiviteten har til formål at undersøge mulighederne for fælles strategisk fysisk planlægning på tværs af de 

11 kommuner langs med Vestkysten. 

Formålet er at skabe sammenhængskraft i det fysiske rum og derigennem sikre en bedre og lettere 

udvikling af turismeerhvervet særligt ift. at skabe udviklingsmuligheder inden for de kystnære områder, 

herunder kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinjen. Samtidig skal kvaliteten af det fysiske rum, bl.a. 

bymiljøer og rekreative forbindelser, løftes væsentligt, således at gæsten oplever samme høje kvalitet på 

tværs af hele vestkysten. Det er målet, at en fælles strategisk fysisk planlægning på tværs af de 11 

kommuner vil gøre dialogen med de statslige myndigheder nemmere ift. implementering af konkrete 

lokalprojekter efterfølgende.  

Sidst, så skal den fælles strategiske fysiske planlægning indeholde lokale ønsker og behov for udvikling af 

hver enkelt kommunes turisme i relation til lokale erhvervsinteresser. Den skal medvirke til at kommunerne 

tænker i sammenhænge, kan bidrage til udvikling og vækst på tværs samt skabe vidensdeling og 

netværksdannelse mellem offentlige myndigheder og erhvervsaktører til gavn for turistens oplevelse. Målet 

er naturligvis høj gæstetilfredshed, højere gæsteloyalitet og dermed vækst i turismens omsætning. 

Delelementer i aktiviteten:  

Den fælles strategiske fysiske planlægning skal:  

- Afdække potentialet for flere særlige feriesteder langs med Vestkysten. 

- Udpege potentielle superstrande langs hele Vestkysten, som sikrer en høj strandkvalitet, bl.a. 

livredning, handicapadgang, offentlige toiletter/bruser mm. og kommercielle tilbud såsom 

restauranter, aktiviteter og services mv.  

- Binde de særlige feriesteder sammen gennem speciel interest turisme. Der skal udpeges og 

udvikles ruter for cykelturisme, vandre- og rideferie og bilferie. 
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1.3 Kompetenceudvikling  

Indsatsen indgår som en del af et samlet nationalt kompetenceudviklingsprojekt på tværs af de 

tre forretningsområder i dansk turisme. Indsatsens overordnede mål er at skabe optimale 

forudsætninger for øget vækst og flere arbejdspladser gennem fortsat professionalisering af turismens 

aktører. 

Formålet med en samlet dansk indsats er at sikre et markant og fælles løft på parametre som service, 

innovation og kvalitet på tværs af turismens delbrancher - på ledelsesniveau såvel som medarbejderniveau 

og i tæt samarbejde med det etablerede uddannelses- og erhvervsfremme-system. 

Projektet vil udvikle og gennemføre specialtilpassede efteruddannelsesforløb, der dækker behovet i 

virksomheder med vækstpotentiale inden for Partnerskabets produktområder. 

Delelementer i aktiviteten:  

Det forventes at følgende kompetenceområder vil indgå i projektet: 

- Digitale strategier, digital markedsføring på sociale medier. Content marketing, Earned, paid and 

owned media.  

- Deleøkonomi, strategisk anvendelse og implementering af deleøkonomiens platforme i 

destinationens overnatnings- oplevelses og udlejningstilbud. 

- Salg og service i et før, under og efter perspektiv: Fremtidens Turistservice - mødet med turisten 

både online og on site før, under og efter besøget. Digitale værktøjer til køb, formidling og 

genkøb/loyalitet. Styrke den sælgende adfærd under besøget – kulturforståelse og story telling.  

- Personligt værtsskab og fælles værdisæt med gæsterne, forretnings- og kulturforståelse samt 

sproglige og sociale kompetencer. 

- Værdibaseret ledelse og forretningsudvikling - organisationsudvikling, innovation og 

produktudvikling gennem forståelse for værdikædesammenhæng, herunder målgruppe- og 

markedsviden. 

1.4 Forretningsudvikling  

Vestkystpartnerskabet har ambitioner om at styrke konkurrenceevne såvel som forretningsgrundlag for 

turismen på Vestkysten og bør i forlængelse heraf påtage sig en rolle som talerør for det vestjyske 

turismeerhvervs interesser og behov i forhold til forretningsudvikling. 

Forretningsudvikling er et grundlæggende middel til at sikre, at både ejere og ledere er klædt på til at 

håndtere morgendagens udfordringer. Der er behov for et markant løft i service- og innovationsniveauet, 

hvis Danmark – herunder Danmarks Vestkyst skal være konkurrencedygtig i forhold til fremtidens krav til 

turisme- og oplevelsesindustriens serviceleverance. 

Delelementer i aktiviteten:  

- Der skal sikres en professionel og turismetonet erhvervsvejledning af turismeaktørerne med fokus 

på forretningsudvikling. Igangsætning af en række indsatser med henblik på at skabe en 

turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Indsatserne gennemføres i tæt samarbejde med regionale 

turismeoperatører, Væksthusene og den lokale erhvervsservice. 
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- Fokuseret iværksætterrådgivning rettet mod turismeerhvervet med særlig fokus på 

generationsskifter 

Produktfornyelse 

Produktfornyelse dækker markante nye attraktioner, produktfornyelser og signaturoplevelser, der i sig selv 

vækker international interesse og samtidig understøtter den nye internationale fortælling om 

vestkystturisme. Konkret iværksættes følgende tiltag: 

1. Overnatningsproduktet  

2. Special interest – signaturoplevelser  

3. Fødevarer – Spisesteder og lokale kvalitetsprodukter  

4. Attraktioner og anlæg - understøttelse af både offentlige og private investeringer  

2.1 Overnatningsprodukt 

Formålet er at sikre højere kvalitet i det eksisterende overnatningsprodukt, samt at sikre en forsat udvikling 

af nye overnatningstilbud af høj kvalitet og diversitet. 

Følgende indsatser har dette sigte: 

- Feriehusproduktet: Rygraden i dansk kystferie er det danske feriehus. Indsatsen skal sikre at 

feriehusproduktet udvikles til at møde den moderne families krav til en moderne feriebolig året 

rundt i form af moderne indretning, energioptimering, adgang til mobil og data netværk. 

- Campingpladser og feriecentre: Sikre forsat produkt- og kvalitets udvikling på destinationens 

campingpladser og feriecentre samt støtte til udvikling af nye centre og pladser. 

- Bed and Breakfast: langs Vestkysten ligger større og mindre B&B’s som perler på en snor og tilbyder 

gæsterne en enkel og fleksibel ferieform. Indsatsen skal sikre at denne feriemulighed synliggøres 

overfor gæsten via fælles netværk, samarbejde og synliggørelse. 

- Badehoteller og hoteller: Revitalisere og genfortælle historien om - samt udvikle den klassiske 

badeferie.  

 

2.2 Special interest turisme  

Temabaserede naturoplevelser med fokus på forskellige nichemålgrupper og gæstens aktive deltagen. 

Special interest turisme tager udgangspunkt i gæstens særlige interesse for cykling, vandring, ridning, 

surfing, fugleliv, fiskeri, sejlads, naturoplevelser mv. med mulighed for at kombinere én eller flere af disse 

og tilbyde lokale signaturoplevelser, stedbundne aktiviteter og autentiske oplevelser. Formålet er at 

tiltrække flere nichemålgrupper med henblik på at udvide sæsonen og målgrupperne samt skabe flere 

aktiviteter langs Vestkysten for både soft- og hardcore udøvere af aktiviteten. 

Delelementer i aktiviteten: 

Special interest turismen skal udvikles på baggrund af: 

- Udvikling af en sightseeing bilrute samt ride- vandreruter langs vestkysten med lokale sløjfer samt 

optimering af cykelrute 1, Vestkystruten. 



 

 
15 

- Støttefaciliteter i form af offentlige toiletter, borde/bænkesæt, infotavler, 

vendepladser, bålpladser, hvilefolde, cykelpumpestationer mv. 

- Værdikædesamarbejder omkring produkt og markedsføring på tværs af temaerne, fx 

fiskeri med lokale madoplevelser eller vandreture i national- og naturparkerne, samt inden for 

temaerne, fx mellem unikke surfingspots, fugleområder eller herregårde langs Vestkysten. 

- Markedsføring af lokale værdikædesamarbejde i unikke naturområder fx Vadehavet som 

verdensnaturarv og international rejsedestination. 

2.3 Fødevarer 

Lokale fødevarer og lokal madkultur er gæstens direkte møde med feriedestinationen og et afgørende 

parameter for mange gæsters oplevelse af stedets identitet og kvalitet. Lokale råvarer, egnsopskrifter og 

kvalitet i restaurantoplevelsen tillader gæsten at smage på landskabet, møde de lokale og føle værtsskabet 

på egen krop. Formålet er at udvikle restaurant- og smagsoplevelsen til også at omhandle en fortælling om 

destinationens fødevarer for dermed at markedsføre den enkelte restauration men også udvalgte 

produkter til hjemtagning og senere bestilling. Formålet er at løfte kvaliteten i fødevareoplevelsen og 

tiltrække gæster med en gastronomisk reason to go, tilbyde eksisterende gæster bedre 

restaurantoplevelser til prisen og bruge lokale fødevarer som en markedsføringskanal og eksportvare. 

Delelementer i aktiviteten 

- Etablering af et vestkyst fødevarenetværk, som samarbejder om krydssalg af lokale produkter 

internt i - eller på tværs af destinationer. 

- Udvikling af et fødevare brand eller samarbejde mellem eksisterende brands, som baserer sig på 

udvalgte produkter produceret langs Vestkysten, samt udvikling af to-tre vestjyske 

signaturretter/egnsretter, som gæsterne kan bestille på restauranter eller lave selv efter lokale 

opskrift. 

- På baggrund af fødevaresamarbejdet, salg, markedsføring og distribution af vestkyst-

fødevareprodukter, udvikles en fortælling om såvel de enkelte produkter som Vestkysten som en 

velsmagende og sund feriedestination. 

- Lokale fødevareoplevelser skal indgå som et add-on til eksisterende og nye produkter, fx 

herregårdsferier med gastronomi, egnsopskrifter med lokale råvarer, som gæsterne kan lave selv i 

sommerhuset, og fødevareturisme, hvor gæsterne får indblik i tilblivelsen af de planter og dyr, som 

de møder på tallerkenen.  

2.4 Attraktioner og anlæg - understøttelse af både offentlige og private investeringer 

Indsatsen skal sikre, at der via markedsstrategisk planlægning, funding og investeringsprogrammer 

etableres markante nye attraktioner, produktfornyelser og signaturoplevelser, der i sig selv vækker 

international interesse og samtidig understøtter den nye internationale fortælling om dansk 

vestkystturisme. 

Delelementer i aktiviteten  

- Fælles strategisk fysisk planlægning mellem kommunerne. 

- Afdækning af investeringsobjekter og nye projekter. 

- Manual for investeringsprospekter. 
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- Redskaber til feasability studies. 

- Funding- og investorafsøgning. 

- Samarbejde med InvestinDenmark. 

Synlighed og Markedsudvikling 

Synlighed går ud på at skabe en tydeligere, mere medrivende og mere moderne international fortælling 

vestkystturismen med kysten, attraktioner og events som primære kilder. Indsatsen målrettes specifikke 

målgrupper på nærmarkederne og indenlandsk. Der arbejdes derudover målrettet på udvikling af nye 

markeder, herunder der indebærer en særlig vinkling og tilpasning af vestkystturismen. Konkret 

iværksættes følgende tiltag: 

1. Events  

2. Fælles markedsføring af Vestkystturisme  

3. Strategisk markedsudvikling  

4. Udvikling corporate identity for Vestkystturisme  

3.1 Events 

Naturligt hjemmehørende events markedsfører området og tiltrækker såvel gæster med en særlig interesse 

for et bestemt emne som nye målgrupper, der lader sig inspirere af begivenheden. Et sådant tema kan 

være inden for musik, sport, friluftsliv, håndværk mv. Formålet er, at events af større eller mindre omfang 

skal synliggøre stedbundne kvaliteter og aktiviteter og markedsføre området blandt nye målgrupper. Mega-

events har potentiale til at tiltrække international opmærksomhed og aktiviteten henvender sig både til 

hjemmemarkedet og udenlandske gæster. 

- Udvikling af naturligt hjemmehørende aktiviteter til mega-events langs kysten. 

- Aktivering af lokale værdikædesamarbejde i forbindelse med afholdelse af små og store events. 

- Netværksudvikling og vidensdeling omkring event-baserede projekter. 

- Udvikling af signaturoplevelser til naturligt hjemmehørende events af større og mindre karakter. 

3.2 Fælles markedsføring af vestkystturisme  

Formålet er at skabe en fælles markedsføringsstrategi for Vestkystturismen på de store nærmarkeder 

bestående af Tyskland, Norge, Sverige og Holland samt på det danske hjemmemarked. 

Markedsføringsstrategien henvender sig til flere målgrupper, fx familier (SLL) såvel som ”empty nesters” 

(DGL). 

Delelementer i aktiviteten 

Markedsføringselementerne består af: 

- Hele vestkysten og vækstmotorer. 

- Temaer. 

- Destinationer. 

- Målgrupper.  

Der gennemføres som et minimum konkrete aktiviteter for de væsentligste målgrupper, der vurderes at 

være: 
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- Tyske børnefamilier. 

- Tyske par. 

- Norske familier. 

- Danskere, der holder ferie i Danmark. 

3.3 Strategisk Markedsudvikling 

Initiativet skal sikre, at nye markedsindsatser har fokus på kommercielle og forretningsmæssige 

perspektiver, herunder at der opbygges kompetencer i foreningens sekretariat omkring Strategisk 

markedsindsigt. 

Det betyder, at produkter og brands der ønskes bragt til nye og eksisterende markeder og målgrupper 

potentialevurderes ud fra et markedsstrategisk mindset i en matrix af destinationsbrands, 

position/konkurrencesituation, målgruppepotentiale og temaer 

Delelementer i aktiviteten:  

- Løbende opsamling af markedsdata og konkurrentanalyser. 

- Målgruppeudvikling. 

- Pilot- og testprojekter på nye markeder /overfor nye målgrupper. 

- Produktlanceringer og kampagner. 

- Der udvikles fælles corporate identity for destinationssamarbejdet på baggrund af fælles værdier, 

som gør det muligt at kommunikere til gæsterne før, under og efter deres besøg. 
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Bilag 3. Økonomi for sekretariat og medarbejderresurser 

De 11 kommuner indgår årligt i partnerskabet med tre årsværk og sekretariatsomkostningerne. 

Medarbejderresurserne kan stilles til rådighed decentralt eller indgå i sekretariatet beliggende i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. Sekretariatet er fleksibelt, således at det huser de to medarbejdere, som 

Dansk Kyst- og Naturturisme engagerer, projektledere tilknyttet partnerskabets aktiviteter og 

medarbejderresurser fra de 11 kommuner. Fordelingsnøglen baserer sig på en 50/50 fordeling af den 

enkelte kommunes befolkningstal og kommercielle overnatninger. 

 

 

 

* 

Baseret på 50/50 vægtning af befolkningstal og kommercielle overnatninger

Kommune
Fordeling i %

Finansieringsandel i 

hele kr.

Esbjerg 137.850 14 68.925

Fanø 18.769 2 9.385

Fredrikshavn 105.612 11 52.806

Hjørring 101.154 10 50.577

Holstebro 77.504 8 38.752

Jammerbugt 78.330 8 39.165

Lemvig 42.535 4 21.267

RKSK 168.889 17 84.445

Thisted 61.632 6 30.816

Tønder 74.368 7 37.184

Varde 133.356 13 66.678

I alt 1.000.000 100 500.000

Sekretariatsudgifter 500.000

Baseret på 50/50 vægtning af befolkningstal og kommercielle overnatninger

Kommune Fordeling i % Effektive timer

Esbjerg 1.381 14 691

Fanø 188 2 94

Fredrikshavn 1.058 11 529

Hjørring 1.014 10 507

Holstebro 777 8 388

Jammerbugt 785 8 392

Lemvig 426 4 213

RKSK 1.692 17 846

Thisted 618 6 309

Tønder 745 7 373

Varde 1.336 13 668

I alt 10.020 100 5.010

Tre årsværk i effektive timer 5.010
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*Med udgangspunkt i otte medarbejdere beløber sekretariatsudgifterne sig på 500.000 kr./år 

som følgende: 

Basis omk. (husleje, el, varme, rengøring mv.)      = 300.000 kr. 

Diverse kontorhold (print, kaffe, mødeaktiviteter)  = 60.000 kr. 

Kontor (IT, bredbånd, mv.)                                  = 40.000 kr. 

Vedligehold (10% af basis) og forsikring                 = 50.000 kr. 

Omkostninger til generalforsamling, revision m.v.  = 50.000 kr. 

 



Bilag: 17.1. Ansøgning om frivilling aftale om afvikling af lån på 800.000 kr.

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 80838/15





Bilag: 21.1. Årets gang Knivholt 2014 .pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 80097/15



 

_________________________________________________________________ 
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Årets gang 2014 
 
Rekord år for Knivholt 
 
Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har 
været på Knivholt og forhåbentlig har en 
fantastisk oplevelse. Der har været mange 
gode firma arr. (årsmøder m.v.) et nyt årligt 
tilbagevendende arr. Er fødevarefestivallen , 
som fik en fin start. 
Dertil kommer det store antal der benytter 
værkstederne, bivuakkerne samt den dejlige 
natur der er herude. 
 I dag rummer Knivholt over 20 foreninger 
/grupper som har hjemsted herude 
 
 Rundvisninger /information: Vi har haft ikke færre end 44 guidede rundvisninger, hvoraf 
de fleste er kommet med bus. Det sker mund til mund metoden. Rigtig mange skoleklasser 
har benyttet sig af tilbuddet om lære lidt mere.  
 
 
 

Projekter 
 

Det Kreative rum: I Oktober havde vi 
indvielse på 1. salen over karlekamrene. 
Inventaret har vi hentet på de nedlagte 
skoler i Skagen og Frederikshavn Målet er 
at rummet bliver Nordvendsyssels forum for 
produktion og fremvisning af Nordjysk kunst 
og design. Faciliteter bliver for 
professionelle, semi-professionelle og 
amatører. Det skal ligeledes være 
kunstskole for børn og unge i vores 

kommune. Projektet  har opnået støtte fra. LAG Vendsyssel, Distrikt-udvalget, ENV 
fonden, Kattegat Silofonden (ca. 80 % ekstern støttet) 
 
 
Dagtilbud til udviklingshæmmede på 1. salen over værkstederne: Omkring 1. juni var 
lokalerne klar til indflytning. De borgere der er tilknyttet har alle en pædagog med. Det har 
været en succes fra dag et, hvor borgerne har løst forskellige opgaver herude – og ikke 
mindst havde de brug for et sted hvor det er højt til loftet. Social forvaltningen har 
investeret i lokalerne – mod at de sidder husleje frit i 10 år –men betaler forbruget. 
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Alternative Energier: Knivholt har et samarbejde med Energibyen og Green Source A/S 
om at etablere et Demostratiorium for grønne energiløsninger. Det betyder, at Knivholt 
skal være udstillingsvindue for forskellige miljørigtige teknologier, der samtidig skal forsyne 
herregården med vedvarende energi.( vi vil gerne gøre herregården fri af forsille 
brændstoffer) 
Formålet med dette projekt er samtidig at inspirere bolig- & bygningsejere til selv at 
energioptimere i samtidig give lokale virksomhedermulighed for at udstille egne produkter 
og løsninger inden for energiområdet. 
 

Der er på nuværende tidspunkt etableret følgende 
på gården som skal være en del af 
demonstratoriet: solceller, jordvarme, søvarme, 
luft til vand anlæg samt en speciel form for 
indvendig isolering i den Østre lade med produktet 
IQ-Term.  
Det tredje naturgas fyr blev udfaset – nu har vi kun 
et tilbage. 
 
 
 

 
 Vi er i gang med at færdig gøre energi sti projektet, hvor 
vi har fået bevilget 588.000,- af en grøn vækst pulje i LAG 
ansøgning (krone til krone), I Projektet indgår også Hans 
on aktiviteter dvs. redskaber hvor man skal være aktiv for 
at lave energi. 
 Demonstratoriet har på sigt potentiale til at blive et led i 
et større erhvervsudviklingsprojekt med fokus på fysisk at 
udvikle vækstsporet energi. 
  . 
Et er at få etableret de rigtige energiløsninger – noget 
andet er at få nedbragt vort forbrug – noget vi har mere 
og mere fokus på. I den forbindelse arbejder vi på at få alt 
vores lys lavet til LED lys. Vi har kontakt til en lokal 
virksomhed, som er ved at udvikle et nyt produkt - LED 
lys til montering på tagrenderne. Dette vil være med til at skabe lokale arbejdspladser, og 
produktet vil ligeledes blive en del af Knivholts demontratorium.  
 
 

Social Økonomisk Virksomhed De arbejdes på 
højtryk for at få etableret Social Økonomisk Virksomhed 
(SØV) på gården. En virksomhed  der lejer sig ind på 
gården med selvstændig bestyrelse og eget CVR nr. 
således at der er vandtætte skodder mellem den og 
foreningen Knivholt Hovedgård. Virksomheden 
henvender sig til borgere som ikke kan rummes på det 
ordinære arbejdsmarked. I første omgang bliver 
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opgaverne at få gang i dyrkning og forarbejdning af gamle grønsagssorter (som ikke kan 
købes i området i dag) evt. gårdbutik. 
  
 Der er sendt fonds ansøgninger til Real Dania til færdiggørelse at Renæssancehaven 
samt opførelse af det gamle mejeri i gårdspladsen som bl.a. skal udlejes til SØV. 
 
 
 
Økonomi:  
Udover tilskuddet fra kommunen, på 900.000,- og lejeindtægten har vi fået en del ekstern 
finansiering via fonde især til ”Det Kreative Rum” . En stor udgift er etableringen af 
søvarme - dette havde ikke været muligt hvis vi ikke havde udvist rettidigt omhu ved at 
hensætte lidt midler til projektet (dette skulle gerne give en besparelse senere). 
 
 
 
 
Bemandingen:  

Vi har en del seniorjobbere tilknyttet, hvilket har givet en 
masse kompetence på forskellige områder, som 
restaurering, vedligeholdelse, bogholderi og booking. 
 
Anette Jørgensen er blevet ansat på deltid – 25 timer. Hun 
beskæftiger sig hovedsagligt med Hangarprojektet, 
samarbejdet med de tre Herregårde, Lejrskole, 
Sognefogedgården og andet forefaldende kontorarbejde. 

 
I vores virksomhedscenter (bestående af borgere der har andre 
problemer end arbejdsløshed) har nogle af borgerne har haft stor 
glæde af sidemandsoplæringen fra seniorerne. 
  
I samarbejde med Lo & projektafdelingen har fået etableret en 
nytteindsat (for borgere der arbejdsmarkedsparate). Til at lede dette 
projekt er Henrik Hansen ansat. En af opgaverne er at få genskabt 
den gamle renæssancehave. 
 
Det fantastiske samarbejde vi har med kriminalforsorgen har 
udmøntet sig i ca.850 timers arbejde. 
 
4 udviklingshæmmede har haft deres daglige gang herude. 
   
Ellers har vi haft rigtig stor glæde af alle de frivillige. Vi er lidt imponeret over at der 
kommer frivillige ildsjæle helt fra Skagen.  
  
Vi modtaget praktikanter fra PMU Sindal samt fra Specialklassen på Abildgård Skole 
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Hangaren 
Vi har ansat et professionelt Fundraising firma til at søge midler hjem til Hangaren. Der er 
tænkt en ny og anderledes digitalformidling ind, hvor der bl.a. vil blive lagt vægt på læring. 
 
Renoveringen har lagt stille i her vintermånederne, 
men påbegyndes igen til sommer. Mange lokale 
firmaer har været rigtig gode sponsorer til hjælp til 
restaureringen. Det har været en stor hjælp, at 
lokalområdet bakker op om projektet. 
 
 
Hangar-stien 
Vi har fået indviet Hangar-stien. 130 deltog i 
åbningen, her i blandt skoler og foreninger mv. Der 
har været skoler ude på stien, som et led i 
undervisningen. Stien havde ikke kunne lade sig gøre uden sponsorer, både fra lokale og 
Tips- og Lottomidler. 
  
 
 
De tre Herregårde 
Vi har indgået et samarbejde med AOF om ture rundt til De Tre Herregårde. I første 
omgang er det en havetur til Renæssancehaven på Knivholt, Nellemans Have i Sæby og 
til Blomsterfestivalen i Bangsbo. Turene er bl.a. udbudt i AOF Midtjylland som når ud til 
godt en million husstande.  
  
 
 
Sognefogedgården 
Sognefogedgården er endnu et projekt som vi er med til at støtte op omkring, med bl.a. 
midler til hjælp til driften, og arbejdshjælp når der er større ting der skal laves. Ellers drives 
gården, som ejes af en selvejende institution, kun af frivillige. 

 
Gården havde igen sidste år et forrygende godt år 
med masser af aktiviteter, og mange besøgende, her i 
blandt mange skoler, børnehaver og grupper. Mange 
har fået øjnene op for denne lille perle i Vestbyen.  
 
Taget som en anonym giver havde sponseret penge til 
er blevet lagt på laden, og mange lokale virksomheder 
bakker op om det lille museum, og de er dermed med 
til at bevare et stykke unikt kulturarv i Frederikshavn. 
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Knivholts venners Aktiviteter 
  

Høstdage: 6. udgave af høstdagene blev en stor succes 
med masser af besøgende, hvor rigtig mange aktører 
deltog. Et arr. der udvikler sig år for år.  
 
 
 
 
 
 

Julemarked: Årets udgave blev et sandt 
tilløbsstykke, idet ca. 12.000 besøgte os denne 
weekend. Vi mærker en stor rift om stadepladserne 
hvor der var gjort plads til ikke færre end 120 
boder/aktører deltog. Der var udstillere helt fra Give, 
Horsens, Aarhus og Aggersund. Vi håber at 
Julemarkedet kan udvikles til også at omfatte resten 
af byen. 
 
 
 
 
 
Irish på Knivholt: blev afviklet for 5 gang. Et arr. der passede perfekt i vores nye kulisse 
(ølsamlingen) Der var en fantastisk stemning. 
 
 

 
Sct. Hans: For tredje år afviklede vennerne Sct. 
Hans aften, med bål ude på øen. Omkring 1000 
mødte op til en hyggelig aften med heksejagt, 
herlig musik og opvisning af friserheste. 
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INSTITUTIONSOPLYSNINGER

Institutionen Den selvejende institution "Foreningen Knivholt Hovedgård"
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Regnskabsår:
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Bestyrer Olav Madsen
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Rimmens Alle 89, Box 712
9900 Frederikshavn
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LEDELSESPÅ TEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Den selvejende institution "Foreningen Knivhalt Hovedgård".

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabskik som beskrevet i regnskabets afsnit om
anvendt regnskabspraksis og institutionens vedtægter:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af institutionens finansielle stilling.

Frederikshavn, den 20. marts 2015

~
Olav Madsen

Bestyrelse:

Kenneth Bergen
Formand

~5I~
Ida Skov

Mogens Brag

Bahram Dehgan

It

esterberg

Torben Farum

Brian Kjær
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Den selvejende institution "Foreningen Knivhalt Hovedgård"

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution "Foreningen Knivhalt Hovedgård" for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af bestyrelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne
i vedtægter og regnskabspraksissombeskrevet side 6.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelsernei vedtægter og regnskabspraksissom beskrevet side
6, der anses for et acceptabelt grundlag. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af
vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens
udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksiser passende, om de af
bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemrnelserne i
vedtægter og regnskabspraksissombeskrevet side 6.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er
udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i institutionens vedtægter.
Somfølge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Frederikshavn, den 20. marts 2015

BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab

Finn Melchiorsen
Registreret revisor

an KammannAndersen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet
Den selvejende institution "Foreningen Knivhalt Hovedgårds" aktiviteter har i henhold til foreningens
formål bestået af:

1. At leje og/ eller bruge bygninger og udendørsarealer på hovedgården Knivhalt, herunder vedlige-
holde samt indrette bygningerne og områderne med henblik på etablering af en række kulturelle og
historiske aktiviteter med relation til dansk landbrug, håndværk samt aktiviteter som musik, marked og
teater samt endelig aktiviteter med sociale og turistmæssigt indhold.

2. At fremme børn og unges forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø og landbrug.

Udvikling i aktiviteter og økonomisk forhold
Foreningen har i det forløbne år realiseret et resultat på 391.010 kr., der af bestyrelsen foreslås
anvendt således:

Henlæggelse til energibesparende foranstaltninger .
Overført til næste år .
I alt .

390.000
1.010

391.010

Den samlede balancesum andrager 2.328.648 kr., heraf udgør egenkapitalen 1.703.404 kr.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Den selvejende institution "Foreningen Knivhalt Hovedgård" for 2014 er aflagt i
overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet, Indtægter består primært i tilskud, gaver og
indtægter ved udleje mv. af Knivhalt Hovedgård.

Udgifter
Anlægsudgifter
Anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift, markedsføring, administration, lokaler,
tab på debitorer mv.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat
Institutionen er ikke skattepligtig.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Brugstid Restværdi

Indretning lejede lokaler . 10 år 0%af kostpris

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

INDTÆGTER ..

Omkostninger. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 2
Andre driftsmiddelomkostninger....................................... 3
Projekter m.v.. 4

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER .

Af- og nedskrivninger .

RESULTAT FØR RENTER ..

Andre finansielle indtægter .

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Henlæggelse til genskabelse af renæssancehaven " .
Henlæggelse til satellit til skoler m. fl. ..
Henlæggelse til energibesparende foranstaltninger .
Overført resultat .

I ALT .

8

2014 2013

2.887.410 2.549.074

-1.629.934 -1.414.350
-68.954 -98.336

-758.900 -442.520

429.622 593.868

-48.011 -48.011

381.611 545.857

9.399 17.153

391.010 563.010

O
O

390.000
1.010

275.000
288.009

O

391.010 563.010



BALANCE31. DECEMBER

AKTIVER Note

Varme østre Lade .
Materielle anlægsaktiver............................................... 5

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavender fra salg .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilskud .
Tilgodeh aven der .

Andre værdipapirer .
Værdipapirer .

Likvide beholdninger.................................................... 6

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Egenkapital. .
Henlæggelse til projekter .

EGENKAPITAL .

Lån Frederikshavn Kommune .
Langfristede gældsforpligtelser .

Kortfristet del af langfristet gæld .
Leverandører af varer og tjenesteydelser. .
Modtagne forudbetalinger , ..
Diverse omkostningskreditorer .
Skyldig revision .
Skyldig løn .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

2014 2013

144.029 192.040
144.029 192.040

144.029 192.040

74.229 92.957
O 15.745

119.027 O
193.256 108.702

5.970 5.970
5.970 5.970

1.985.393 2.169.109

2.184.619 2.283.781

2.328.648 2.475.821

268.664 267.654
1.434.740 1.452.240

7 1.703.404 1.719.894

100.000 150.000
100.000 150.000

50.000 50.000
45.454 47.295
39.270 39.270
8.833 83.341

22.500 22.500
359.187 363.521
525.244 605.927

625.244 755.927

2.328.648 2.475.821

8

9



NOTER

Indtægter
Driftstilskud brugeraftale .
Tilskud forbrugsafgifter (2010-2013) .
Tilskud projekt Hangar .
Husleje børnehave .
Husleje bestyrerbolig. .
Lejeindtægter, stuehus .
Lejeindtægter, gårdsplads, lade m.v .
Lejeindtægt, foreninger .
Lejeindtægt, Friskop .
Lejeindtægt, Naturformidlingscenter .
Salg el, vand og gas. .
Hektarstøtte NaturErhvervsstyrelsen .
Indgået JobdiamantenlNytteindsatsen. .
øvrige indtægter .
Fondsmidler .
Regulering hensat til tab på debitorer .
Tab på debitorer .
Indgået tidligere afskrevne fordringer .

Omkostninger
El. .
Vand .
Naturgas .
Alarm/alarmtelefon .
Renovation .
Rengøringsartikler .
Forsikringer .
Administration .
IT .
Telefon .
Revision .
Kassedifferencer .
Gebyrer .
Markedsføring I kontingenter .
Brændstof driftsmidler .
Vedligeholdelse I mindre nyanskaffelser .
Driftsudgifter, maskiner .
Løn Jobdiamanten .
Andel løn Olav .
Andel løn, Anders .
Personaleudgifter, arbejdstøj .
Personaleudgifter, møder og udflugter .
Personaleudgifter, rådgivning arbejdsmiljø .

10

2014 2013 Note

1
908.432 900.000

O 248.408
50.000 O

117.088 116.199
36.000 36.000

148.675 141.468
206.301 171.150
26.000 23.580
37.800 37.800
49.950 77.600
119.482 127.289
198.539 O
601.440 386.320
173.713 123.573
225.820 168.000
-10.000 O
-5.412 -8.313
3.582 O

2.887.410 2.549.074

2
207.842 124.844
18.901 13.369

119.066 101.362
8.500 14.701

23.630 20.791
3.844 15.924

15.745 20.475
33.891 27.072
8.524 13.645

14.492 25.466
23.500 29.500

450 O
613 193

2.061 3.561
20.240 5.683
184.188 128.164

180 21.536
679.989 400.122
97.736 101.481
116.867 323.478
11.065 O
28.729 22.983
9.881 O

1.629.934 1.414.350



NOTER

Andre driftsmiddelomkostninger
Indkøb service .........•.................................•.................
Brandslukningsmateriel ................................•.................
Diverse ..................•.................................•.................
Nyanskaffelser maskiner og værktøj. ................•.................

Projekter m.v.
Boder til udendørs brug ................................•.................
Renæssancehaven. .
Smede og værksteder ..................................•.................
Tilskud Sognegården ....................................•.................
Ølsamling ...............•.................................•.................
Robin Hood .............•.................................•.................
Landmand ..............•.................................•.................
Små projekter, .........•.................................•.................
Isolering østre Lade,....................................•.................
Information. .
Det kreative rum ........................................•.................
Jubilæumsskrift •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hangarstien ..............................................•.................
Dagtilbud udviklingshæmmede .......................•.................
Naturpark. ..............•...................................................
Hangaren ...............•.................................•.................
Træværksted ..........•.................................•.................
Afslibning af gulve, stuehus ...........................•.................
Andel løn, Anette Jørgensen ..........................•.................

Materielle anlægsaktiver

2014

O
5.269

O
63.685

68.954

1.699
20.744
14.722
12.000

O
2.079

10.678
4.031

O
12.265

263.987
O

71.553
40.452
44.993
12.989
3.736
863

242.109

758.900

Kostpris 1. januar 2014,................................•.................................•..
Kostpris 31. december 2014 ...........................................................•..

Afskrivninger 1. januar 2014 ............................................................•..
Årets afskrivninger .......................................................................•..
Afskrivninger 31. december 2014 ..................•.................................•..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 ....•.................................•..
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2013 Note

3
15.321
14.062
7.956

60.997

98.336

4
O

421
27.410
12.000
8.338

16.742
7.107

19.578
42.627
9.429

54.185
21.750

O
O
O
O
O
O

222.933

442.520

5

Varme
østre
lade

480.106
480.106

288.066
48.011

336.077

144.029



NOTER

Likvide beholdninger
Spar Nord Bank, driftskonto nr. 130-58-31162 .
Spar Nord Bank, udbyttekonto nr. 130-58-47689 .
Spar Nord Bank, aftaleindlån nr. 457-69-76106. .
Kasse- og girobeholdninger .

EGENKAPITAL

Kapitalkonto
Primo .
Årets resultat .

Henlæggelse til energibesparende foranstaltninger
Saldo primo .
Tilgang .
Afgang. .

Henlæggelse til trætopklatringsbane
Saldo primo .
Afgang. .

Henlæggelse til belysning på gårdsplads
Saldo primo. .
Afgang. .

Henlæggelse til genskabelse af renæssancehaven
Saldo primo. .
Tilgang .

Henlæggelse til sate11ft til skoler m.fl.
Saldo primo .
Tilgang .

EGENKAPITAL i alt ...•.................................•.................

12

2014 2013 Note

6
639.759 635.871

6.614 6.379
1.328.999 1.521.910

10.021 4.949

1.985.393 2.169.109

7

267.654 267.653
1.010 1

268.664 267.654

633.975
390.000
-345.000
678.975

817.725
o

-183.750
633.975

155.256
o

155.256

167.597
-12.341
155.256

100.000
-62.500
37.500

100.000
O

100.000

275.000
O

275.000

O
275.000
275.000

288.009
o

288.009

O
288.009
288.009

1.703.404 1.719.894
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NOTER

Note

Eventualposter mv.
Foreningen har ikke eventualforpligtelser udover hvad normal drift medfører.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Foreningen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

9
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOLT HOVEDGÅRD", CVR-NRo 33 399596

PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET2014

Som institutionens revisorer valgt af bestyrelsen har vi afsluttet den i vedtægterne foreskrevne revision
af årsregnskabet for 2014, der udviser et resultat på 391 tkr., samlede aktiver på 2.329 tkr. og en
egenkapital ved årets udgang på 1.703 tkr.

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende:

1. Konklusion på den udførte revision.
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet.
3. Den udførte revision, art og omfang.
4. Oplysninger til årsregnskabet.
5. Selskabsretlige formalia.
6. Assistance, rådgivning og oplysninger til skatteregnskabet.
7. Revisors uafhængighedserklæring mv.

10 Konklusion på den udførte revision

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2014.

Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med nedenstående
supplerende oplysninger:

Supplerende oplysn;nger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklus;on, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er
udarbejdet med det sær Uge formål at opfylde regnskabsbestemmelserne ; institutionens vedtægter.
Som følge heraf kan regnskabet være uegnet tit andet formål.

20 Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-
sens vurdering af årsregnskabet.

FunkUonsadsk; LIeise

Under hensyn til institutionens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at
tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for virksomhedens forretningsgange.

Denne situation kan medføre, at virksomheden ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede
som utilsigtede fejl.

Vi skal i denne sammenhæng specielt fremhæve, at hvervet som bogholder og kasserer varetages af
samme person, samt at bogholderen med fuldmagt er dispositionsberettiget til selskabets bankkonti. Vi
anser denne sammensætning for en væsentlig svaghed i den interne kontrol.

Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.

Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af
de øvrige revisionshandlinger.

Formand Kenneth Bergen attesterer alle bilag. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at bilagene er atteste-
ret.
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SærUge regnskabsmæss;ge og rev;s;onsmæss;ge forhold

I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i et vist omfang manglede eksternt
bilagsmateriale, idet der kun forelå interne bilag i form af bankkvitteringer.

Vi har i forbindelse med vores revision anmodet om, at eksterne bilag blev fremskaffet, hvilket er
efterkommet.

Vi skal henstille til, at bilagsdokumentationen fremover vedhæftes alle eksterne bilag.

3. Den udførte revision, art og omfang

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. er uændret forhold til tidligere. Vi henviser til
aftalebrevet af 1B. februar 2015.

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsent-
lighed og risiko. Vores revision vil derfor hovedsageligt fokusere på regnskabselementer og områder i
årsregnskabet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst.

Denudførte revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende:

Beholdn;ngseftersyn

Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn 10. december 2014, hvor vi konstaterede uvæsentlige
kassedifferencer. Efterfølgende har vi konstateret, at differencer er bogført korrekt.

Vi henstiller til at der løbende foretages afstemninger af kasseog bank.

Omsætning

Vi har foretaget en revision af indtægter for perioden 1. januar - 31. december 2014. Vi har i perioden
stikprøvevis kontrolleret udstedte fakturaer i forhold til, at der sker korrekt bogføring. Vi har ikke
konstateret fejl.

Vi har ligeledes foretaget en revision af efterfølgende periode frem til 2B. februar 2015 og konstateret
indbetalinger i banken, som vedrører 2014. Indtægterne er medtaget i årsregnskabet for 2014 som
tilgodehavender.

Vi anbefaler, at der indføres procedurer, såledesat indtægter/udgifter medtages i det regnskabår, som
de vedrører.

Revisionenaf omsætning har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

MomspUgt eller ej

Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået og drøftet institutionens momsforhold med BDO's
momsafdeling.

I forbindelse med denne gennemganger det vores vurdering, at institutionen kan være momspligtig af
aktiviteter. Specielt ydelser fra Frederikshavn Kommune i form af driftsaftale om Knivhalt Hovedgård
er sandsynligvismomspligtig, hvis karakteren af ydelsen er ejendomsservice, og ligeledes kan der være
tale om momspligt for beskæftigelsesprojekter.

Vi skal derfor på baggrund af ovennævnte anbefale bestyrelsen at overveje, hvorvidt problematikken
om momspligt ønskes belyst hos SKATvia et bindende svar for at imødegå eventuelle efterfølgende
momskrav fra SKAT.
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Resultat af revisionen

Vores revision af årsregnskabet har ud over foran anførte ikke givet anledning til bemærkninger.

Besvigelser

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af
formodede besvigelser.

Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere
besvigelser eller forsøg herpå. Besvigelser er betegnelsen for en bevidst handling udført af en eller
flere personer blandt den daglige ledelse, den overordnede ledelse, medarbejdere eller tredjeparter,
hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisionen af
årsregnskabet fokuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi
har således ikke foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet.

Ledelsens regnskabserklær;ng

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har selskabets ledelse over for os afgivet en skriftlig
bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsæt-
ninger, garantistilleiser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt
reviderbare områder.

4. Oplysninger til årsregnskabet

Der er for regnskabsåret udarbejdet et årsregnskabtil offentliggørelse hos Frederikshavn Kommune.

5. Selskabsretlige formalia

Ledelsesansvar

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der
efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde
erstatnings- eller strafansvar.

PUgt ti! at føre bøger mv.

Vi har påset, at ledelsen har overholdt sine pligter i henhold til lovgivningen og vedtægterne på
følgende områder:

- At der udarbejdes budgetter for det kommende år.
- At der sker forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen.

Vi har konstateret, at ovenstående formalia er overholdt.

6. Assistance, rådgivning og oplysninger til skatteregnskabet

Ass;stance og rådg;vn;ng

Sidenseneste revisionsprotokol til årsregnskabet er udført følgende opgaver:
• Regnskabsmæssigassistanceved udarbejdelse af årsregnskabet.
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Oplysn;nger Ul skatteregnskabet

Der udarbejdes ikke skattebilag, da institutionen er omfattet af Lov om fonde og foreninger § 1 stk. 2
litra 7, hvorefter der ikke er skattepligt efter Fondsbeskatningslovens§ 1 stk. 1 litra 1.

Vi skal gøre opmærksom på, at denne vurdering af skattepligten ikke er bekræftet af SKATog er
betinget af, at driften i overvejende grad er dækket af statslige og kommunale midler. Der er i årets
løb indtægter fra offentlige midler fra kommunen på 1.559 tkr. og fra NaturErhvervstyrelsen på 198
tkr., disse udgør således61%af årets indtægter.

Udfra ovenstående vil vi anbefale, at der indhentes en bekræftelse hos SKATpå, at institutionen
fortsat ikke er skattepligtig.

7. Revisors uafhængighedserklæring mv.

I henhold til lovgivningen erklærer undertegnede:

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbetingelser, og
at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Frederikshavn, den 20. marts 2015

an KammannAndersen
Statsautoriseret revisor

FinnMelchiorsen
Registreret revisor

Frederikshavn, den 20. marts 2015

Kenneth Bergen
Forman~f

~æ/
Ida Skov

MogensBrag

BahramDehgan ~
~., /k£~
Erik ersen

t

Brian Kjær esterberg

Torben Farum

BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivntngsvirksomhed, er medlem af BODInternational Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse· og en del af det tntemationale BODnetværk bestående af uafhængige medlemsfinmaer.



Bilag: 22.1. Oversigt - Ejendomsbudgetter 2014 KFU - pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 188169/14





Bilag: 23.1. Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte
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FORSLAG

Sponsorstøtte til elite-idræt 2015  (sæsonen 2015-2016)

Publikumsinsteresse Publikumsinteresse Mediebevågenhed Mediebevågenhed

Niveau på landsplan lokalt på landsplan lokalt

hold

Frederikshavn White Hawks 200.000 landets bedste række  -  herrer stor stor stor stor

Vendsyssel Elite Badminton 175.000 landets bedste række  -  herrer/damer stor stor middel stor

Frederikshavn Blackhawks 75.000 landets bedste række  -   herrer/damer lille middel lille middel

Vendsyssel Håndbold 75.000 landets næstbedste række - damer lille middel lille middel

Frederikshavn Golfklub 20.000 elite-støtte - spillere på landshold lille lille lille middel

I alt 545.000

Finansiering

Budgetbeløb "sponsorater" 544.240

Politik

Sponsorstøtte vurderes individuelt og besluttes af Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen. 

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   

på trøjer og bander), men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering bevilget yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær sponsorstøtte.



Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   



Bilag: 24.1. Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte
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FORSLAG

Sponsorstøtte til elite-idræt 2015  (sæsonen 2015-2016)

Publikumsinsteresse Publikumsinteresse Mediebevågenhed Mediebevågenhed

Niveau på landsplan lokalt på landsplan lokalt

hold

Frederikshavn White Hawks 200.000 landets bedste række  -  herrer stor stor stor stor

Vendsyssel Elite Badminton 175.000 landets bedste række  -  herrer/damer stor stor middel stor

Frederikshavn Blackhawks 75.000 landets bedste række  -   herrer/damer lille middel lille middel

Vendsyssel Håndbold 75.000 landets næstbedste række - damer lille middel lille middel

Frederikshavn Golfklub 20.000 elite-støtte - spillere på landshold lille lille lille middel

I alt 545.000

Finansiering

Budgetbeløb "sponsorater" 544.240

Politik

Sponsorstøtte vurderes individuelt og besluttes af Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen. 

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   

på trøjer og bander), men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering bevilget yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær sponsorstøtte.



Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   



Bilag: 25.1. Floorballs budget over Landssamlingen i Frederikshavn

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 14:30
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Bilagsnr: 79776/15



Element Beløb 155%

Spiller betaling/ Egen betaling kr. 13.600,00

Træner betaling kr. 0,00

Sponsor indtægt kr. 0,00 Indkomst i alt kr. 13.600,00

Andet Udgifter i alt kr. 21.140,00

SALDO -kr. 7.540,00

Element Beløb

Forplejning fredag/lørdag/søndag kr. 6.300,00

Diætist foredrag og instruktion kr. 2.700,00

Transport tilskud spillere fra sjælland kr. 6.000,00

Frugt og chokolade kr. 1.000,00

Halleje og rengøring kr. 2.200,00

Dommer udgifter kr. 400,00

Hermand Bang ledere 2 stk kr. 2.540,00

MÅNEDLIG INDKOMST

Samlings udgifter

PROCENTDEL AF INDKOMST, DER BRUGES

OVERSIGT

kr. 13.600,00 

kr. 21.140,00 

kr. 0

kr. 5.000

kr. 10.000

kr. 15.000

kr. 20.000

kr. 25.000

Indkomst Udgifter

Landsholds budget for samling 16-17 maj 2015 
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