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1. 2. behandling af budget 2016-2019

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 16. september 2015 blev budgetforslaget for 2016 og 
budgetoverslagsårene 2017 – 2019 behandlet.
  
Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 
29. september 2015 kl. 09.00.
 
Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet 
for 2016. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i 
budgetforslaget 2016 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2015).
 
Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal 
anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og 
udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering) 
eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2019 foretages der efterregulering på 
grundlag af de faktiske tal).
 
Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2016 og gælder for kommuneskat, 
kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.
 
I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Se bilag for 
baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.
 
Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af 
finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-
promiller er uændrede i forhold til 2015.
 
I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, 
foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de 
omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, 
inden for den samlede besluttede budgetramme.
 
Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag er der modtaget 2 
ændringsforslag.

 Et fra forligsgruppen bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

 Et fra Enhedslisten. Enhedslisten ønsker at de 8 ændringsforslag sættes til 
afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2016 – 2019.

 
De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
for 2016 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- 
og udligningsbeløb

2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Økonomicenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede 

ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
5. taksterne fastsættes som anført i takstoversigten 

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

Bilag
Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016 (dok.nr.149390/15)
Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.pdf (dok.nr.154653/15)
Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.156002/15)
Budgetforlig budget 2016 - 2019.pdf (dok.nr.157541/15)
Ændringsforslag Enhedslisten (dok.nr.157682/15)
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde vest for 
Mjølnersvej, Skagen

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 9. juni 2015 
og af Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2015. 
 
Forslag til lokalplan SKA.B.05.10.03 for et boligområde vest for Mjølnersvej i 
Skagen samt kommuneplantillæg nr. 15.07 har været fremlagt til offentlig debat i 
perioden fra den 24. juni til den 19. august 2015. Formålet med lokalplanen er at 
ændre områdets anvendelse fra tæt-lav til åben-lav boligbebyggelse.
 
Der er høj grundvandstand i området. For at sikre bebyggelsen mod det høje 
vandtryk, fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 2,5 m DRV90.
 
Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget indsigelser til de fremlagte planforslag 
i løbet af offentlighedsfasen. Der er derfor ikke foretaget rettelser i vedlage plan i 
forhold til det fremlagte planforslag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.B.05.10.03 for et boligområde vest for 
Mjølnersvej i Skagen samt kommuneplantillæg nr. 15.07 vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. september 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

Bilag
- Lp. SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej, Skagen (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.139745/15)
- KPT.09.86 (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.139748/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17067
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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3. Anmodning om ophævelse af byggepligt og aflysning af 
tilbagekøbsret - Gærumvej 89, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Kommunen solgte et areal på 12.202 m2 til boligforeningen Vesterport i 2009. Pris 
430.103 kr. Byrådet besluttede, at der som betingelse tilføjes byggepligt på 5 år. 
Denne frist udløber 1. november 2015, og køber søger nu om aflysning af 
byggepligten. Endvidere søges om aflysning af forbud mod videresalg i ubebygget 
stand således, at grunden ved en senere lejlighed kan tillægges Boligforeningen 
Vesterports afdeling 4, som er umiddelbar nabo til grunden. 
 
Vesterport har endnu ikke opstartet byggeri på grunden, da det er vurderet, at det 
hverken er i overensstemmelse med kommunens boligpolitik eller dennes 
prioritering af anvendelsen af kommunal grundkapital, at der for nuværende 
opføres almene boliger på denne grund. 
 
Køber har udarbejdet rammelokalplan FRE.B.12.25.01, der overfører grunden fra 
landzone til byzone. Før der kan bygges på grunden, skal der udarbejdes ny 
lokalplan, der i mere detaljeret grad beskriver områdets indretning. 
 
Om kommunen vil købe en grund tilbage, afhænger af om, en grund er så attraktiv, 
at kommunen vil kunne sælge den videre igen inden for kortere tid, ifølge 
Økonomiudvalgets godkendelse af generelle salgsbetingelser den 10. december 
2008. Det er Ejendomscenterets vurdering, at det ikke er muligt at sælge grunden 
inden for kortere tid. 

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byggepligt samt tilbagekøbsret aflyses af 
tingbogen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt med bemærkning om, at grunden skal tillægges Vesterports afdeling 4.

Bilag
Oversigtskort (dok.nr.152559/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 09/20061
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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4. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde nord for 
Nørgårdsvej, Strandby

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 9. juni og af 
Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2015.
 
Forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 – Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby 
samt forslag til kommuneplantillæg nr.15.05 har været fremlagt til offentlig debat i 
perioden fra den 24. juni til den 19. august 2015. Formålet med lokalplanen er at 
åbne mulighed for at udlægge arealet til boligformål i form af enten tæt-lav eller 
åben-lav bebyggelse.
 
Center for Teknik og Miljø har modtaget 5 indsigelser til de fremlagte planer. 
Indsigelserne fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også fagcenterets 
bemærkninger dertil fremgår. Indsigelserne omhandler hovedsageligt 
bygningsregulerende bestemmelser, herunder hensynet til de omkringboende, 
samt vej- og stiforhold.
 
Af indsigelsen indsendt af Advokatfirmaet Horn på vegne af Peter Sørig, Strandvej 
87 og Vagn Jakobsen, Strandvej 89 tages der forbehold for at anlægge 
skelforretning og efterfølgende retssag vedrørende spørgsmålet om hævd, såfremt 
dette ikke anderkendes af ejeren af Nørgårdsvej 44. Forholdet er et privatretligt 
anliggende, og involverer ikke kommunen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 – 
Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby samt kommuneplantillæg nr.15.05 
vedtages endeligt inklusive de ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. september 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Udsættes.

Bilag
- KPT.15.05 (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.140309/15)
- FRE.B.03.03.01 (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.140308/15)
- Indsigelsesnotat, Lp. FRE.B.03.03.01.pdf (dok.nr.140307/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8555
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har søgt ”lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen 
af kommunale bygninger i yderområder”.
 
I ansøgningen blev der søgt lånedispensation til nedrivning af Munkebakkeskolen, 
Thorshøj Skole, Præstbro Ældrecenter, Hedeboskolen og Volstrup Skole. Der blev 
søgt om i alt 17.550.000 kr.
 
Ved skrivelse af 20. marts 2015 har Frederikshavn Kommune fået tildelt 
16.500.000 kr. som låneramme.
 
Efterfølgende har der vist sig nye anvendelsesmuligheder for nogle af de 
bygninger, der var med i den oprindelige låneansøgning. Frederikshavn Kommune 
har derfor forespurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at overføre 
låneadgangen til andre bygninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet har svaret, at 
låneadgangen kan overføres til andre bygninger, hvis anvendelsen af 
låneadgangen ligger inden for rammerne af lånepuljen.
 
Frigivelse af Værkergrunden til midtbyudvikling
 
Med en delvis nedrivning af bygningerne på Værkergrunden fremstår denne klar til 
at indgå i midtbyudvikling. Værkergrunden omfatter arealet mellem Ørnevej og 
Rådhus Allé, der støder op til Fasanvej i den ene ende og Føtex i den anden ende. 
Bygningerne der ligger ud mod Fasanvej regnes ikke med til Værkergrunden i 
denne sammenhæng. Arealet vurderes at være et aktiv i midtbyudviklingen.
 
Ud over arbejdspladser er der i dag undervisning i forflytning, 
beskæftigelsesprojekter, kostumeafdeling for Norskov, opbevaring af hjælpemidler, 
valgmaterialer, kunst og trykkeri i bygningerne på Værkergrunden. Der arbejdes 
sideløbende med at finde nye placeringer til disse brugere inden for de 
eksisterende rammer.
 
Der arbejdes med planer om at flytte de administrative arbejdspladser fra 
Værkergrunden. Herefter vil der kun være arbejdspladser i bygningen på Fasanvej.
 
Flere af bygningerne er i så dårlig stand, at det ikke er økonomisk forsvarligt at 
renovere dem. Det anbefales derfor, at disse bygninger nedbrydes til terræn og 
arealet reetableres med stabilgrus.
 
Flere af bygningerne hænger forsyningsmæssigt sammen, så det anbefales at 
udføre en nedrivning samlet, så der ikke skal betales for frakobling flere gange.
 
Ud over omkostningerne for selve nedrivningen vil der være udgifter i forbindelse 
med miljøscreening af bygningerne, afbrydelse af forsyninger, rådgiverhonorar 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/25154
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: brnl
 Besl. komp: ØU
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samt et beløb til uforudsete hændelser.
 
Der er kendskab til omfattende forurening af Værkergrunden. Der er nedgravet 
adskillige store olie- og benzintanke. Disse tanke er ifølge BBR tømt, rensede og 
nogle af dem er opfyldt med sand. Disse tanke fjernes ikke og der er ikke tale om 
en total miljøsanering af grunden i denne indstilling.
 
Det anbefales derfor at lade de overskydende bygninger på Værkergrunden indgå i 
nedrivningspuljen. 
 
Forsyningsvirksomhederne har en varmecentral og en transformatorstation placeret 
på grunden. Disse bygninger vil fortsat være på grunden.

Økonomiske konsekvenser
Til nedrivning af Munkebakkeskolen er der disponeret 6.300.000 kr. af puljen. Der 
er således en rest på 10.200.000 kr. i den tildelte lånepulje.
 
Nedrivning af de dårligste af bygningerne på Værkergrunden forventes at kunne 
holdes inden for en sum på 4.400.000 kr. Den endelige pris kendes først, når der er 
gennemført et udbud af nedrivningsopgaven.
 
Ved at rydde grunden, spares der årlige driftsomkostninger på ca. 450.000 kr.
 
Når den endelige nedrivningspris er kendt, vil sagen blive forelagt 
Økonomiudvalget, med henblik på frigivelse af en anlægspulje til nedrivningen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de overskydende 
bygninger på Værkergrunden indgår i nedrivningspuljen, og Ejendomscenteret 
indhenter tilbud på nedrivningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt.

Bilag
Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets møde den 30 september 
2015 (dok.nr.159194/15)
Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015 - 
Bygninger på Ørnevej som ønskes med i nedrivningspulje (dok.nr.159198/15)
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6. Ansøgning om tilskud til julemærkehjemmene fra 
Julemærkefonden

Sagsfremstilling
Julemærkehjemmene søger om tilskud til at drive de 4 julemærkehjem. 
 
Julemærkehjemmene hjælper hvert år udsatte børn i Danmark.
 
Frederikshavn Kommune har hidtil støttet Julemærkehjemmene med 25.000 kr. 
årligt og købt julemærket til kommunens frankeringsmaskine. 
 
Minimumsprisen for køb af julemærke til frankeringsmaskinen er 3.500 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen støtter julemærkehjemmene med 
25.000 kr..
Beløbet finansieres af Økonomiudvalgets dispositionskonto.

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/24780
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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7. Varig ansættelse af tjenestemand

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt.

 Lukket sag

 Sagsnr: 13/25604
 Forvaltning: CS
 Sbh: hchr
 Besl. komp: ØU
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8. Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales med bemærkning om, at der tages udgangspunkt i et projekt der 
indeholder boliger og aktivitetscenter. 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/2349
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gihy
 Besl. komp: ØU/BR
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9. Salg af vejareal, Skippergade

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/21408
 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: 1.1. Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 30. september 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 149390/15



Sag nr. 14/21235 
# 149390-15 

 

 

 

 
Frederikshavn Kommune 

Budget 2016 – 2019 
 

Skat og generelle tilskud – selvbudgettering eller statsgaranti 
 

Center for Økonomi og Personale, september 2015 
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De kommunale indtægter – selvbudgettering eller statsgaranti 

 

Side 3 

Sammenfatning  
Dette notat er udarbejdet med det formål, at belyse de faktorer som spiller ind i forbindelse med 
budgettering af skatter og generelle tilskud.  
 
Notatet skulle gerne, med sit indhold og konklusion give Frederikshavn Kommunes byråd, et 
grundlag for, at træffe beslutning om budgetteringen af skatter og generelle tilskud, skal ske på 
baggrund af selvbudgettering eller statsgaranti for størrelsen af udskrivningsgrundlaget. 
 
Center for Økonomi og Personales konklusion er en entydig anbefaling af, at Frederikshavn 
Kommune bør vælge statsgarantien for udskrivningsgrundlaget.  
 
Årsagen skal findes i, at et beregnet udskrivningsgrundlag til selvbudgettering for 2016, i lighed 
med tidligere år, ligger markant under det statsgaranterede. 
 
Ligeledes oplever Frederikshavn Kommune en nedgang i befolkningstallet, om end mindre end de 
foregående år, men dog fald, hvilket er en af de faktorer, som har stor indflydelse på 
budgetteringen af udskrivningsgrundlaget. Vi opnår med andre ord et højere indtægtsniveau uden 
risiko ved at vælge statsgarantien. Ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget vil der være en 
risiko forbundet med, om skønnet for vores eget befolkningstal, vores eget udskrivningsgrundlag 
samt udviklingen på landsplan udvikler sig, som vi forudsætter. Hvorimod vi med statsgarantien 
har sikkerhed for vores indtægtsniveau og ikke risikerer en negativ efterregulering i 2019.  
 
I det efterfølgende vil de enkelte faktorer blive belyst, og der vil blive set på, hvilke konsekvenser 
det har for Frederikshavn Kommune.           

Indledning 
De kommunale indtægter på finansieringssiden består hovedsaglig af skatter samt generelle 
tilskud. 
 
Skatteindtægterne kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er 
de væsentligste indtægtskilder: beskatning af grundværdier og beskatning af indtægter i selskaber.   
 
Generelle tilskud består blandt andet af kommunal udligning, statstilskud, udligning af selskabsskat 
og udligning vedr. udlændinge samt særlige tilskud.    
 
I forbindelse med budgettering af disse indtægter, har kommunerne valgfrihed mellem: 
 

 At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv., 
og foreløbige skatte og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger – 
selvbudgettering. 

 At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede 
statsgaranterede skatte og tilskuds- og udligningsbeløb – statsgarantien. 

 
Byrådet skal i forbindelse med 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2015, tage stilling til, om 
der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti. Beslutningen har bindende virkning for 
budgetåret og er gældende for såvel skatter som generelle tilskud. 
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Selvbudgettering eller statsgaranti 
 

Selvbudgettering 

Ved selvbudgettering bliver beregningerne af skatter og generelle tilskud foretaget på baggrund af 
kommunens egne skøn over udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2016 samt 
grundværdierne i kommunen. De grundværdier som indgår i beregningen, skal svare til de 
grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret. 
 
I 2018 opgøres en efterregulering af de foreløbige skatter og generelle tilskud. Efterreguleringen 
opgøres som forskellen mellem de foreløbige indtægter, som er afregnet med kommunen i det 
aktuelle år (2016), og de endelige opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag 
for 2016, som bliver opgjort pr. maj 2018 samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. 
for 2016.  
 
Efterreguleringen for budgetår 2016 afregnes i de første tre måneder af 2019. 
 
Hvis det kommunale indtægtsgrundlag under ét ændrer sig i løbet af året, vil dette få betydning for 
efterreguleringen for de kommuner, der har valgt at selvbudgettere.  
 
Hvis vi vælger at selvbudgettere vores udskrivningsgrundlag, kan vi risikere at få et tab eller en 
gevinst, uafhængigt af om vi rammer rigtigt på budgetteringen af vores eget udskrivningsgrundlag. 
Hvis den endelige afregning for hele landet for året 2016 ligger under statsgarantien, vil vi få et tab 
i efterreguleringen, da vi vil skulle bære vores forholdsmæssige andel af denne forskel. Hvis 
omvendt, at den endelige afregning ligge højere end statsgarantien, vil det være en gevinst for os, 
da vi vil få en andel i dette merprovenu.  
 
Man kan altså sige, at hvis man vælger selvbudgettering løber man en ”dobbelt” risiko, dels i 
forhold til at skønne sine egne indtægter rigtigt dels i forhold til at vurdere udviklingen på landsplan. 

Statsgaranti 

Hvis Byrådet vælger at budgettere med statsgarantien for 2016, vil der ikke blive foretaget 
efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb – hverken i positiv eller negativ retning. 
Eventuelle reguleringer betales af eller tilfalder staten.   
 
Social- og Indenrigsministeriet har i deres skrivelse af den 13. juli 2015 meddelt det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 
2016 tager udgangspunkt i maj opgørelsen for indkomståret 2013. 
 

Statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 

Nedenfor er opstillet forudsætningerne ved statsgarantien vedr. 2016 for Frederikshavn Kommune 
og hele landet endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på 
baggrund af seneste slutlignede år (2013). 
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I 1.000 kr. Statsgaranti 
hele landet 

Statsgaranti 
Frederikshavn 

Kommune 

Selvbudgettering 
Frederikshavn 

Kommune 
    
A) Udskrivningsgrundlag 930.740.113 9.317.569 8.987.984 

B) Grundværdier  1.089.514.328  8.814.582 8.794.843 

C) Folketal pr. 1. januar 2016 5.587.571 60.235 60.380 

Udskrivningsgrundlag 

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske 
udskrivningsgrundlag for 2016 i hver enkelt kommune, har Social- og Indenrigsministeriet 
korrigeret det kommunale udskrivningsgrundlag i 2013 med ændringer af skattereglerne siden 
2013. Et par af de mest markante ændringer er: 
 
 

- Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 
- Vækstpakken (forlængelse af boligjobordningen) 
- Fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 
- Forhøjet befordringsfradrag i ni ydrekommuner 

Garantiprocenten er opgjort til 10,1 pct. fra 2013 til 2016 på baggrund af det korrigerede 
udskrivningsgrundlag for 2013. 
 

Folketal     
I Økonomi- og Indenrigsministeriets beregning af statsgarantien indgår et folketal 
(betalingskommuneopgørelse) pr. 1. januar 2015 på 60.235 personer. Ved opgørelsen af 
betalingskommunefolketallet henregnes personer, for hvilke en kommune i henhold til lov om 
retssikkerhed på det sociale område, har den generelle betalingsforpligtelse overfor – i 
modsætning til befolkningstallet, som er antallet af borgere som er bosat i kommunen.   
 
I beregningen af selvbudgettering er der taget udgangspunkt i det faktiske befolkningstal pr. 1. 
januar 2015 på 60.377. Herfra er fratrukket det faktiske fald i indbyggertallet fra 1. januar til 1. 
september 2015 på baggrund af opgørelse fra Borgerservice. De 4 sidste måneder af 2015 
forudsættes at udvikle sig som gennemsnittet af de sidste 4 måneder i 2012-2014. Med tillæg af 
Frederikshavn Kommunes indbyggere, der har folkeregisteradresse i andre kommuner forventes et 
betalingskommunefolketal på 60.380 pr. 1. januar 2016. 
 
Folketallet, der indgår i statsgarantien, er dermed 145 personer lavere, end hvad kommunen 
forventer, at befolkningstallet vil være ved årsskiftet 2015/2016.   
 
Ved beregningen af befolkningstallene i overslagsårene tages der i statsgarantiberegningen 
udgangspunkt i det skønnede betalingskommunefolketal for statsgarantien. Udgangspunktet for 
selvbudgetteringen er Center for Økonomi og Personales skøn.  
Udviklingen af befolkningstallene i overslagsårene er for begge opgørelser indregnet med samme 
forudsætning. Befolkningstilbagegangen er beregnet som gennemsnittet af Danmarks Statistiks og 
COWI´s befolkningsfremskrivninger. Udviklingen af folketallet i overslagsåren er således ens, 
mens udgangspunkterne er forskellige.  
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Statsgaranti: 
 
 2016 60.235 borger 
 2017 60.004 borger 
 2018 59.746 borger 
 2019 59.494 borger 

 
Selvbudgettering: 

 2016 60.380 borger 
 2017 60.131 borger 
 2018 59.873 borger 
 2019 59.621 borger 

 
 

De forventede befolkningstal er brugt til beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene 
2017 – 2019. Hvis man isoleret ser på indbyggertallet, vil dette tale for at selvbudgettere 
udskrivningsgrundlaget i 2016.   
 

Hvordan skal vi budgettere? 
I det efterfølgende vil der, ud fra de konkrete beregninger ved selvbudgettering og statsgarantien, 
blive redegjort for de fordele og risici der er ved at vælge enten selvbudgettering eller statsgaranti.  
 
Økonomicenteret har vurderet muligheden for, at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.  

Forventning til 2013 og 2014 

2013 
Beregning af statsgarantien for 2016 bygger på en fremskrivning af den endelige opgørelse af året 
2013. Den er fremskrevet med den landsgennemsnitlige fremskrivningsprocent, som er opgjort til 
10,1 % for det ukorrigerede udskrivningsgrundlag.  
Det kan oplyses, at statsgarantien for udskrivningsgrundlag i 2013 ligger 28,5 mio. kr. over det 
faktisk realiserede udskrivningsgrundlag. I 2013 valgte Frederikshavn Kommune statsgarantien, og 
dette valg har betydet, at statsgarantien gav et merprovenu med den daværende skatteprocent på 
7,3 mio. kr. 

2014 
Fra KMD’s budgetweb har vi mulighed for at trække oplysninger ud på, hvor langt SKAT er med at 
slutligne skatteyderne for Frederikshavn Kommune i 2014. Den seneste statistik pr. 15. september 
2015 opgør, at 99 % er slutlignet.  
I Center for Økonomi og Personale er der foretaget en beregning på baggrund af de slutlignede 
skatteydere samt der er foretaget et skøn over de resterende skatteydere. Dette skøn for 2014 
danner udgangspunkt for Center for Økonomi og Personales skøn over det selvbudgetterede 
udskrivningsgrundlag for 2016.  
Beregningen viser, at kommunens forventning til udskrivningsgrundlaget for 2014 vil være på 
8.395,7 mio. kr. For 2013 havde vi et ukorrigeret udskrivningsgrundlag på 8.418,7 mio. kr.  Det 
svarer til et fald fra 2013 til 2014 i udskrivningsgrundlaget på 0,27 %. Dette fald afviger fra 
landsgennemsnittet, hvor der forventes at blive en stigning på 2,10 %. Vi følger således ikke 
landsudviklingen for 2014, men ligger væsentlig under. 
Man skal holde sig for øje, at der er usikkerhed om, hvordan udviklingen i udskrivningsgrundlaget 
bliver fra 2014-2015 og fra 2015-2016. Vi har med andre ord to ubekendte. Dette for at 
understrege, at selvom man tager udgangspunkt i 2014, så vil der fortsat være stor usikkerhed i 
forhold til skønnet for udviklingen for en to årig periode; fra 2014 til 2016.  
99 % af selvangivelserne for 2014 er færdiglignet. Center for Økonomi og Personale har på 
baggrund af de faktisk lignede beløb skønnet, hvad det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014 er. 
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Forskellen mellem dette skøn og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 viser, at 
statsgarantien er 405,0 mio. kr. højere end det faktiske niveau. Med den daværende skatteprocent 
er merprovenuet ved at have valgt statsgaranti i 2014 på 106,1 mio. kr. 
  

Statsgaranti contra selvbudgettering 
Nedenstående tabel viser sammenligningen mellem selvbudgettering og statsgarantien. 
 
Forudsætningen i begge beregninger er KL´s nye skøn for stigningsprocenter i 
udskrivningsgrundlaget fra september 2015.  
 

Forskel ved statsgarantien contra selvbudgettering 2016 - 2019 
Beløb i 1.000 kr.          

Udligning og generelle tilskud  2016 2017 2018 2019
  
7.62.80 Udligning og generelle tilskud -84.109 -40.947 -34.335 -17.220
7.62.82 Udviklingsbidrag til regionen                -  16 17 17
7.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto 106 94 96 97
7.62.86 Særlige tilskud 0 0 0 0
  
Udligning og generelle tilskud i alt -84.003 -40.837 -34.222 -17.106
  
Kommunale skatter 
7.68.90.001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 86.351 33.779 37.389 14.426
  
Kommunal skatter i alt 86.351 33.779 37.389 14.426
  
Udligning, generelle tilskud og skatter i alt 2.348 -7.058 3.167 -2.680
            

Note: Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti – med KL´s skøn fra september 2014  
(- = en merindtægt ved selvbudgettering, + = en mindreindtægt ved selvbudgettering)  

Samlet mindreindtægt vedr. 2016 inkl. efterregulering i 2019 (Indregnet under    
udligning og generelle tilskud)         14.684   
 
Som det ses, er der i budgetåret 2016 en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. i forskel ved at 
selvbudgettere udskrivningsgrundlaget frem for at vælge statsgarantien. Her skal det så 
medregnes, at der i 2019 forventes en negativ modregning på 12,3 mio. kr. i efterregulering, hvis 
der vælges at selvbudgettere. Det samlede tab vedr. 2016 er således på 14,7 mio. kr.  
 
Hvis der vælges, at selvbudgettere med et større udskrivningsgrundlag end statsgarantien evt. ved 
at ændre på udviklingen i befolkningstallet (bruge større tal end prognoser m.v. viser), siger 
beregninger, at for hver 100 mio. kr. udskrivningsgrundlaget hæves, øgedes skatteindtægterne 
med ca. 26,2 mio. kr., men samtidig sænkes tilskuds- og udligningsbeløbende med ca. 23,2 mio. 
kr. Netto virkning er på ca. 3,0 mio. kr. Hvis der vælges at selvbudgettere med et større 
befolkningstal, skal troen på, at befolkningstallet stiger, selv om prognoserne siger det modsatte, 
være stor.  
 
Dette også set i lyset af, at Frederikshavn Kommune oplever en generel nedgang i 
befolkningstallet, hvilket har stået på i en længere periode. Fremskrivningen af befolkningstallet 
viser fortsat nedgang, om end mindre end tidligere.  
Frederikshavn Kommune vil i budgetperioden 2015-2018 forventeligt opleve en fortsat 
befolkningsnedgang fra et betalingskommunefolketal på 60.509 i 2015 til 59.621 i 2019, det vil sige 
en nedgang på 1,5 %.  
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Konklusion 
Center for Økonomi og Personale anbefaler, at Frederikshavn Kommune vælger at budgettere 
med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2016 og skøn for overslagsårene 2017 – 
2019 som er indregnet i budgetforslaget. 
 
Der er følgende hovedargument for at vælge statsgaranti: 
 

- Statsgarantien har et højere udskrivningsgrundlag, og dermed højere skatteindtægter, end 
det vil være tilfældet ved selvbudgettering. Omvendt betyder det højere indbyggertal ved 
selvbudgettering et højere niveau for tilskuds- og udligningsbeløb. Samlet set er 
indtægtsniveauet ved statsgarantien for 2016 2,3 mio. kr. højere end ved selvbudgettering. 
Hertil kommer forventningen om en negativ efterregulering i 2019 på 12,3 mio. kr., således 
bliver der en nettogevinst på 14,7 mio. kr. ved at vælge statsgaranti. 

- Statsgarantien giver sikkerhed for den største del af indtægtsbudgettet, hvorimod 
selvbudgettering giver en risiko både i forhold til at budgettere kommunens indtægter 
korrekt, men også i forhold til om statens skøn for udviklingen i det samlede kommunale 
udskrivningsgrundlag holder. Valget mellem at selvbudgettere eller vælge statsgaranti 
indebærer derfor en afvejning af størrelsen af gevinsten ved at selvbudgettere i forhold til at 
give afkald på den sikkerhed, der er ved at vælge statsgaranti. For 2016 er der ikke nogen 
merindtægt ved at selvbudgettere, så her peger både det økonomiske argument og 
argumentet om sikkerhed i samme retning – nemlig at vælge statsgarantien.  
 

Samlet set; statsgarantien giver et højere indtægtsniveau, når der tages højde for en forventet 
efterregulering og samtidig er der ingen risiko. Center for Økonomi og Personale anbefaler 
dermed, at der vælges at budgettere med statsgarantien for 2016.   

 



Bilag: 1.2. Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens
direktørområde.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 30. september 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 154653/15



Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 
med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6 

Medarbejderne i CenterMED i Center for familie, ønsker i lighed med tidligere år at erindre 
økonomiudvalget (og Børne og Ungeudvalget) om sammenhængen mellem konto 5 (omkostninger 
til foranstaltninger) og konto 6 (omkostninger til personale/Socialrådgivere). 

Uddybende sagsfremstilling: 
Økonomiske fordele ved færre sager pr. socialrådgiver: 

Beslutning fra 2012 
I forbindelse med budget 2013, hvor det blev besluttet at styrke kvalitet, opfølgning, effekt og 
økonomi i børnesagerne ved at investere 3,2 mio. kr. i ansættelse af flere medarbejdere i Center 
for Familie via konto 6 blev indregnet en besparelse på 3,9 mio kr. idet det blev anslået, at 
styrkelsen af medarbejdersiden (konto 6) ville have positiv effekt på udgifterne til foranstaltninger 
(konto 5). (Se bilag 1) 

I 2013 blev budgettet for foranstaltninger (konto 5) for første gang i en årrække overholdt  
(pga. ændrede refusionsregler på handicapområdet afspejles dette ikke i det samlede regnskab).  

I 2014 konstateres et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på foranstaltninger konto 5 (områderne 
familierådgivning forebyggelse og anbringelse, Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, Fr. havn 
Døgncenter og Familiehusene). 

Det må konstateres, at investeringen i medarbejderressourcer økonomisk positivt har forandret 
udgiftsniveauet til foranstaltninger. 

(I Herning kommune, som har arbejdet efter Borås modellen,  afspejles samme positive udvikling 
på udgifterne til foranstaltninger sig ved indførelse af en investeringstankegang i det sociale 
arbejde med fokus på forebyggelse, tidlig indsats og trappetænkning med fokus på fra start at give 
massiv hjælp og herefter aftrappe støtten fremfor traditionelt at ”arbejde sig op” af trappen).  
Se kora.dk. 
 
Direkte sammenhæng mellem konto 5 og 6 
Af ovenstående fremgår tydeligt i hvor høj grad der er sammenhæng med udgifterne på konto 6 
og forbruget på konto 5. Der er en direkte sammenhæng mellem udgiften til foranstaltninger 
(herunder anbringelser). En besparelse på medarbejdere som konsekvens af den planlagte 
besparelse på konto 6 må forventes at få økonomiske konsekvenser for konto 5. 
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Øvrige bemærkninger 
Mål om færre anbringelser bliver urealistisk 
Det bemærkes, at der i budgettet for BUU i 2016-2018 er indregnet en besparelse på 46 
anbringelser i årene 2015-2018. Det findes urealistisk at finde et sådant antal med færre 
socialrådgivere/flere sager pr. socialrådgiver til det forebyggende, opfølgende og tætte arbejde i 
familiesagerne. 

Opsamling: 
En overførsel af budgetrammen fra ØKU til BUU vil give mulighed for at finde de nødvendige 
besparelser bredere (og klogere) end ved ren personalereduktion, idet området da vil kunne ses 
med den konstaterede sammenhæng mellem personaleomkostninger og 
foranstaltningsomkostninger. 

Alternativt opfordres til, at besparelsen findes andet steds end familierådgivningen, idet der på 
dette område er en direkte sammenhæng mellem udgifter til personaleomkostninger og udgifter 
til driftsomkostninger. 

Afsender:  
Jannie Steen – TR Sundhedsplejersker 
Lone Mørch Søndergaard – TR Konsulentgruppen 
Tine Schroll Amstrup – AMR  

Signe Agerbeck Sørensen– TR Tandplejen 
Gitte Sand Lynge – TR i Familiehuset 
Maiken Susan Joensen – TR i Døgncentret 
Karina Søborg Madsen – TR Socialrådgiverne 

samt 

Monica Bæhr –  TR psykologerne suppleant i centerMED 

Helle Peitersen – TR fys-/ergoterapeuter suppleant i centerMED 

 

Bilag:  

1) Vedtaget indstilling til budget 2013-2016  
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Bilag 1 – Vedtaget indstilling til budget 2013-2016 (vedtaget i 2012) 

Af indstillingen til budget 2013-2016 fremgik følgende:  

På baggrund af igangværende udvikling i arbejdet og med inspiration fra bl.a. Borås Kommune i 

Sverige foreslås det, at der etableres et udviklingsprojekt, hvor der investeres massivt i 

medarbejderressourcer ift. børnesagerne. Ideen er et endnu større fokus på kvaliteten i 

sagsbehandlingen, meget tæt opfølgning i den enkelte sag, videreudvikling af arbejde med effekt 

af den enkelte indsats og et fortsat styrket fokus på økonomien. 

Konsekvens for borgeren/generel service 

Den enkelte familie vil opleve lettere adgang til/kontakt med sagsbehandleren, som vil få et færre 

antal sager end i dag. Den tætte opfølgning vil dels sikre at sagsbehandleren kan være mere 

rådgivende og vejledende i alle faser af sagsforløbet, og der vil være et fokus på at justere 

foranstaltningen og støtten tættere end aktuelt med fokus på effekt af foranstaltning/støtte 

indenfor det fastsatte serviceniveau. 

Konsekvens for personale/institution 

Den enkelte sagsbehandler vil få et færre antal sager, og vil have mulighed for at være mere aktiv 

med råd, vejledning etc. i det enkelte forløb. En tættere opfølgning, fokus på effekten og 

yderligere fokus på økonomien vurderes at øge den enkelte medarbejders ansvar i den enkelte 

sag, og dermed være afsmittende på arbejdsglæden og oplevelsen af at gøre en positiv forskel. 

Bemærkning: 

Det er denne beslutning der blev omsat til ansættelse af 8 socialrådgivere i familierådgivningen til 

forebyggende arbejde pr. januar 2013.  

Beslutningen har vist sig allerede at have haft positiv effekt henholdsvis økonomisk og for både 
borgerne og fagligheden. 
Se uddybning i høringssvar fra 18. Juni 2014. 
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Udtalelse fra medarbejdersiden Center for Børn og Skole 
 

 
Kære medlemmer af BUU 
 
  
Arbejdsmiljøet på centrets institutioner er under pres, og rigtig mange medarbejdere udtrykker en 
dårlig samvittighed over ikke at kunne slå til, fordi man ikke har tid til at løfte arbejdsopgaverne 
tilfredsstillende.  
Vi har omstruktureret, effektiviseret og tænkt positive tanker. Men de store strukturændringer og 
besparelser har givet en væsentligt større arbejdsmængde, et generelt tidspres i dagligdagen og en 
oplevelse af uklarhed i krav og rammer. Elementer som alle bidrager til en forringelse af 
arbejdsglæden og kvaliteten i arbejdet.  
 
Ovennævnte problemstillinger kommer bl.a. til udtryk når: 
  

• Medarbejdere beskriver vuggestuearbejde som samlebåndsarbejde 
• Medarbejdere er alene med børnehavegrupper på over 20 børn 
• Der er manglende vikardækning 
• Ønsket om kursus/uddannelse ikke kan imødekommes på trods af 'kompetencefond' og/eller 

mulighed for rotation m.m. 
• Der er manglende tid til forberedelse af undervisningen på skoleområdet 
• Der er manglende tid til teamsamarbejde og samarbejdet med andre faggrupper 
• Den enkelte medarbejders mulighed for at vælge/ønske sin ferie er indskrænket 
• Det ikke er muligt at vise nye SFO-børn tilrette i deres nye hverdag 
• Ledelseskompetencen er uklar 
•  

 
 
Frederikshavns Kommune skal ifølge Børne- og Ungepolitiken skabe grundlag for trivsel, sundhed, 
udvikling og læring og generelt udvikle fundamentet for et godt liv for alle børn og unge. For at 
udvikle stabilitet og robusthed på vores arbejdspladser, skal der nu skabes arbejdsro og sparekniven 
på området må lægges i skuffen. 
 
 
På medarbejdernes vegne 
 
Mads Christensen  
Næstformand og FTR for Lærerne 
 
 
 
 
 



Center for Unges CenterMED 

Drøftelse af budget 2016 vedrørende konto 6 

 

Høringssvar til Økonomiudvalget 

 

 

 

 

Medarbejdersiden i Center for Unges CenterMED finder det yderst problematisk, at der foretages 
besparelser på konto 6, idet der herved vil ske væsentlige indgreb i kvalitets- og serviceniveauet – jf. 
ligeledes CenterMED-udvalgets høringssvar af 23.06.15 til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 
2016. 

Medarbejdersiden tilslutter sig desuden bemærkningerne i Center for Families CenterMED til 
Økonomiudvalgets budgetforslag for 2016 om sammenhængen mellem konto 5 og konto 6. 

 

 

På vegne af CenterMED 

 

Arthur Corneliussen 

Centerchef 

 

 

 

 

 

 



 
 
Referat fra CenterMED-Arbejdsmarked den 14.9.15 
 
Økonomi og budget – fast punkt 
 
På baggrund af de seneste data vedrørende økonomi og budget vil der på mødet blive givet en mundtlig 
orientering om den aktuelle situation – herunder budget 2016. 
 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  
 
Referat: 
Der holdes møde med økonomifolkene i indeværende uge for at drøfte kt. 5 og 6.  
Kt. 6: Der er tilført midler for at styrke myndighedsopgaverne. Derved kommer vi tættere på budgetoverholdelse.  
Kt. 5: Stadig forventning om, at vi får et merforbrug. Formentlig under 10 mio. kr. Merforbruget skal drøftes med 
direktøren.  
 
Den 16.09.15 holdes dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget og repræsentanter fra MED-systemet i Center for 
Arbejdsmarked for at drøfte budget 16. 
Budgetfolkene er bedt om at lave et udspil til et realistisk budget. Rammen for 2016 er 915 mio. ca. 80 – 90 mio. 
kr. mere end budgettet for indeværende år. Refusionstab som vi bliver kompenseret for er indregnet.  
Tilført 7 mio. til ordinær uddannelse – må ikke bruges til drift. 
Beskæftigelsesplanen, som skal drøftes med medarbejderne, har også fokus på tidlig indsats.  
Budgetopspil 2016 taget til efterretning.   
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Emne:
Selvbudgettering eller Statsgaranti
Principper og overvejelser

Selvbudgettering eller statsgaranti.
Principper og overvejelser.

Dato: 24. september 2015

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget indgår et bilag, som begrunder Center for Økonomi
og Personales anbefaling af valg af statsgaranti. Bilaget har til formål at orientere om de
elementer og beregninger der indgår i vurdering og anbefaling. Center for Økonomi og
Personale er blevet anmodet om, herudover at udarbejde dette korte notat, som uddrager
og forklarer nogle af de mest centrale principper og overvejelser i spørgsmålet:

I forbindelse med budgettering af skatteindtægter og generelle tilskud, har kommunen
valgfrihed mellem to modeller.

Statsgarantien som indebærer, at kommunens indtægter i 2016 lægges fast ved
budgetvedtagelsen i oktober 2015, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen
vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen
”Kommunal udligning og generelle tilskud 2016” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet,
juli 2015 – uanset hvordan den faktiske udvikling bliver.

Selvbudgettering som indebærer, at kommunen modtager skat, udligning og tilskud i
budgetåret 2016 baseret på kommunens egne skøn på udskrivningsgrundlag,
grundværdier, folketal m.v., og foreløbige generelle tilskud beregnet på disse
forudsætninger.
Indtægterne i selve budgetåret 2016 ligger fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2015,
på samme måde som ved statsgaranti, men til gengæld bliver indtægterne
efterreguleret tre år efter (i 2019), når de faktiske opgørelser foreligger.

Generelt er statsgaranti således den sikre løsning, mens selvbudgettering er forbundet
med usikkerhed, idet der både er mulighed for gevinst og tab i forhold til statsgarantien
– indtil 3 år efter.

Efterreguleringen ved selvbudgettering afhænger af hvad det faktiske folketal bliver i
Frederikshavn Kommune, og desuden af udviklingen i befolkningens skattepligtige
indkomst (udskrivningsgrundlaget) både i Frederikshavn Kommune, og på landsplan. 

Hvis man vælger at selvbudgettere, kan man for det første risikere at få et tab eller en
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gevinst i forhold til, om man skønner rigtigt på udviklingen af sit eget
udskrivningsgrundlag og folketal.
Derudover er der en yderligere risiko ved at vælge at selvbudgettere
udskrivningsgrundlaget. Den opstår hvis den endelige afregning for hele landet ligger
under statsgarantien. I det tilfælde vil de selvbudgetterende kommuner få et tab, fordi
de skal bære en forholdsmæssig andel af dette – og omvendt.

Man kan altså sige, at man løber en (tre-) dobbelt risiko, dels i forhold til at skønne
egen befolkningsudvikling rigtigt, og dels skønne rigtigt på udviklingen i
udskrivningsgrundlaget både i egen kommune og på landsplan.

Det er således særdeles vanskeligt at forudsige hvad resultatet af selvbudgettering
bliver, når den endelige regulering foretages tre år efter - altså i 2019.

Kommunen bør derfor kun vælge selvbudgettering, hvis der er meget klare og stabile
indikationer på, at der derved kan opnås højere indtægter end ved statsgaranti – også
efter en eventuel efterregulering.

Hvad vælger andre kommuner
Nedenstående tabel viser hvilken model kommunerne har valgt siden
kommunesammenlægningen

Statsgaranti Selvbudgettering
2007 8 90*
2008 17 81*
2009 79 19
2010 92 6
2011 90 8
2012 97 1
2013 98 0
2014 96 2
2015 98 0

I 2012 måtte de 19 kommuner, der havde valgt selvbudgettering i 2009, tilbagebetale
tilsammen 1,6 mia. kr.

´* Frederikshavn Kommune selvbudgetterede i 2007 og 2008.
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i sam-

arbejde med Landinspektørfi rmaet LE34 

August, 2015.
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at ændre lokalplanområ-

dets anvendelse fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B.05.10.03 til offentlig de-

bat i perioden fra den 24.06.2015 til den 19.08.2015. I denne periode var 

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

ser og ændringsforslag.

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

kalplanen.

Lokalplanen udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Ska-

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

eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.fre-

derikshavn.dk 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 

Lokalplanområdets placering i Skagen.

Bøjlevejen

B
u
tte

rve
j

Skagavej

Chr. Xs Vej

Nordsøvej

Højensvej

Skarpæsvej

Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, WMS-tjeneste

SKA.B.05.10.03
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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. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

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

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

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

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

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

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-

dende område, og som har indfl ydelse på udformningen af de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser og

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljø-

screeningen. 

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 

ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene fi ndes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-

lagene af:

- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,

-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at etablere 

åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Området er ved lo-

kalplanens udarbejdelse omfattet af en lokalplan, der alene giver mulig-

hed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, hvorfor igangsætning af lo-

kalplanprocedure er nødvendig for at imødekomme ønsket om opførelse 

af åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben-lav bo-

ligbebyggelse. Ejendomme kan udstykkes med en mindste grundstørrelse 

på 800 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Da der er tale om forholds-

vist store grunde fastsættes bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

dom til maksimalt 30 % for at sikre tilpasning med de omkringliggende 

boligbebyggelser. 

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tageetage med 

en samlet bygningshøjde på maksimalt 7,5 m over et af Frederikshavn 

Kommune fastlagt niveauplan, der skal fastsættes i henhold til fremtidig 

terræn. Bebyggelsen kan opføres i enten røde eller gule teglsten, der kan 

fremstå som blank mur eller vandskuret. Vanskuret murværk skal frem-

træde i farverne hvid, okkerguld, oxydrød eller engelskrød. Mindre byg-

ningsdele kan udføres i andre materialer.

Garage, skure og lign. mindre bygninger kan enten opføres i teglsten 

som beboelsesbygningen eller som trækonstruktion med udvendig lodret 

bræddebeklædning.

Tage skal fremstå som symmetrisk saddeltag med en hældning mellem 25-

45 grader. Mindre dele af beboelsesbygningen samt sekundære bygnigner 

som garage, skur og lign. kan dog gives anden taghældning. Tagmateria-

lerne skal være røde vingetegl eller sort tagpap. Til mindre tagfl ader kan 

zink, kobber, rustfrit står eller glas anvendes.

Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser om tagrender, 

solceller, vinduer, skorstene osv.

Hegn i skel skal være levende hegn, der kan dog opsættes fast hegn som 

afskærmning omkring terasser. Faste hegn må kun udføres i sort, hvid el-

ler farverne inden for jordfarveskalaen.

Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90. som følge 

heraf kan der i en afstand på op til 5 m fra bygningerne terrænreguleres 

for at tilpasse fremtidigt terræn. Terrænregulering kan ikke ske inden for 

1 m fra skel.
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der i sin helhed udgør matr.nr. 79a Skagen Markjorder, 

har i følge matriklen et areal på 11.678 m². Arealet er beliggende i byzo-

ne i den nordlige del af Skagen. Lokalplanområdet er et ubebygget areal 

med omkringliggende boligbebyggelse. Mod vest og nord ligger der tæt-

lav boligbebyggelse, mens arealerne syd og øst for lokalplanområdet er en 

blanding af tæt- og åben-lav boligbebyggelse. Langs den sydlige lokal-

plangrænse fi ndes stien Ndr. Ringvej. 

På den sydlige del af lokalplanområdet står et par rækker med blandet 

beplantning, mens der ved den østlige lokalplangrænse fi ndes en grøft, 

jf. kortbilag 2. 

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-

ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukken-

de på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederiks-

havn kommunes geografi ske udstrækning. 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. 

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for støjkonsekvensområdet 

for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6, Skagen. 

Lokalplanområdet ligger ca. 1.4 km fra skydebanen. Arealer beliggende 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 grænseværdier for 

visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er en pistol-

Tæt-lav boligbebyggelse ved Mjølnersvej øst for lokalplan-

området.

Lokalplanområdet i forgrunden med tæt-lav boligbebyg-

gelse ved Minervavej i baggrunden.

Lokalplanområdet i forgrunden med tæt-lav boligbebyg-

gelse ved Polarstjernevej i baggrunden.

Lokalplanområdet set mod syd, hvor blandet beplantning 

afskærmer for udsyn til boliger ved Skarpæsvej.
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skydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør. Der af-

fyres 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 at være i overensstemmelse med kommuneplanens 

retningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 

SKA.B.05.08 - Cronborgvej. Kommuneplanrammen fastlægger anvendel-

sen til tæt-lav boligbebyggelse. Dette er ikke i overensstemmelse med lo-

kalplanen, der angiver en anvendelse til åben-lav boligbebyggelse. 

Der er som følge heraf udarbejdet kommuneplantillæg, hvorved lokal-

planområdet overføres til kommuneplanramme SKA.B.05.10. Lokalplan-

området føres dermed fra en kommuneplanramme udlagt til tæt-lav til en 

kommuneplanramme, der fastlægger bestemmelser for åben-lav helårs-

boliger. Der ændres ikke på kommuneplanrammens bestemmelser. Kom-

muneplantillægget 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 der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som 

vurderes at blive påvirket af planforslaget. 

Kystnærhedszonen

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

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Inden for kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 

ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.

Lokalplanområdet er allerede beliggende i byzone og kan betragtes som 

huludfyldning. Bebyggelsen overstiger ikke 8,5 m og vil ikke være synlig 

fra kysten. Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med bestemmelser-

ne for anvendelse af kystnærhedszonen.

Museumsloven

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

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 

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

forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Mu-

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

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Vandløb / grøft

Langs lokalplanområdets sydlige grænse ligger et rørlagt vandløb (Hvide-

grøften). Herudover ligger der en grøft ved den sydøstlige lokalplangræn-

se. Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 

kan medføre, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges, jf. 

kortbilag 2. 
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Grundvand

Der er  høj grundvandsstand indenfor lokalplanområdet. For at sikre be-

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

nimum sokkelkote på 2,5 m DVR90.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

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

ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 

opvarmes med el.

Vandforsyning

Området skal 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 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.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

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

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

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Jordforurening

Størstedelen af området er uafklaret jf. Lov om forurenet jord. Der er i den 

sydlige del af lokalplanområdet et område som er kortlagt på vidensniveau 

2 iht. Lov om forurenet jord. Dette kan medføre særlige bindinger i forbin-

delse med byggearbejde eller ændret anvendelse af ejendommen. Frede-

rikshavn Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere op-

lysninger.

V2-udpegningen knytter sig til området som nedlagt tjæreplads for fi skeri-

erhverv i perioden 1954-1963. V2-udpegningen fremgår af kortbilag 2.

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-
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Her ses stien Ndr. Ringvej. Boligerne ved Mjølnersvej ses til 

venstre i billedet.

Ca. 10 m bræmme mellem lokalplanområdet og boligerne 

ved Mjølnersvej.

Nærværende område var allerede planlagt i lokalplan SKA.223.B. Det vur-

deres derfor ikke relevant at tildele vejret ad eksisterende private fælles-

vej Mjølnersvej for det nye område.

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

Øst for lokalplanområdet ligger en ca. 10 m bred græsbræmme, der for-

binder Mjølnersvej med stien Ndr. Ringvej, der ligger syd for lokalplanom-

rådet. 

Mjølnersvej, hvor der skal ske vejtilslutning til lokalplanområdet.

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv.

Veje

Lokalplanområdet får vejadgang ad den private fællesvej Mjølnersvej. 

Der udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej med en kørebanebredde på 

mindst 6 m inden for lokalplanområdet.
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Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet dækkes med kollektiv trafi k fra Skagen Station på Chr. 

Xs Vej.

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.

Servitutter

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

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

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

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

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

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter tinglyst på ejen-

dommen:

1. Dok. om naturgas/anlæg mv., tinglyst 06.09.1989

2. Lokalplan SKA.223-B, tinglyst 28.01.2008

Ad 1) Vedr. naturgasledning, der ligger på den sydlige del af lokalplanom-

rådet, jf. kortbilag 2. Bør omlægges for at skabe bedre udnyttelse af lo-

kalplanområdet.

Ad 2) Lokalplan, der fastlægger områdets anvendelse til tæt-lav. 

SKA.B.05.10.03 erstatter lokalplan SKA.223-B, hvorfor denne bør afl yses.

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan SKA.223.B afl yses for den del der vedrører matr.nr. 79a Skagen 

Markjorder. Afl ysning sker ved den endelige vedtagelse af SKA.B.05.10.03:
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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 

matr.nr 79a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter den 

24.06.2015 udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i 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 drives en sådan virksomhed som almin-

deligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv 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, og

  

•  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 800 

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

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

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

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres med mindste 

sokkelkote + 2,5 DVR90. 

Lokalplanbestemmelser
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5.2  Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte 

ejendom. 

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

5.4  Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en 

højde, der overstiger 7,5 m over bygningens niveauplan. Skorstene 

er ikke omfattet af højdebegrænsning.

5.5  Niveauplan fastsættes af Frederikshavn Kommune. Fastlæggelsen 

af niveauplan skal tage hensyn til terrænregulering og fremtidigt 

terrræn.

6. Bebyggelsens udseende

6.1  Ydervægge, facader og gavle på beboelsesbygninger skal udføres 

som blank mur i teglsten, der kan vandskures. Mindre bygnings-

dele kan udføres i andre materialer såsom træ, eternit eller glas.

  Ydervægge, facader og gavle, der fremstår som blank mur i tegl-

sten, skal udføres med gule eller røde teglsten.

6.2  Murværk, der vandskures, skal efterfølgende fremtræde i farverne 

hvid, okkergul, oxydrød eller engelskrød.

6.3  Garager/carporte og tilbygninger skal enten opføres i teglsten som 

beboelsesbygningen eller som en trækontruktion med udvendig 

lodret breddebeklædning.

6.4  Træværk på bygninger skal fremtræde i farverne hvid, sort eller 

en blanding af disse farver eller i røde jordfarver inden for jord-

farveskalaen.

6.5 Soklen skal fremstå sort eller som cement uden tilsat farve.

6.6  Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende materialer på 

bygningers ydersider. 

6.7  Taget på beboelsesbygninger skal fremstå som symmetrisk sad-

deltag og tagets vinkel med det vandrette plan skal være 25-45 

grader. Mindre dele af beboelsesbygningen kan udføres med an-

den taghældning.

6.8   Tage på sekundære bygninger kan have en anden hældning end 

boligbebyggelsen. 

6.9  Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl, sort tagpap eller 

på mindre tagfl ader zink, kobber, rustfrit stål eller glas. 

6.10  Tagrender, udluftningshætter, afkast og lign. skal udføres i alumi-

nium, galvaniseret stål, zink, kobber eller rustfrit stål.

Sekundære bygninger er udhu-

se, garager, carporte, drivhuse, 

skure, cykelskure, transformere, 

pumpestationer ol. mindre byg-

ninger
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6.11  Der må opsættes solfangere og solceller på eller integreret i tag-

fl aden, såfremt de er antirefl eksbehandlede, og opsættes i kva-

dratiske eller rektangulære former.

 Paneler og konstruktion skal udføres med sort overfl ade

6.12  Vinduer i tagfl ader må ikke overstige 1/4 af tagfl adens længde. 

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 fremstå med glatte sider f.eks. zink el-

ler glas.

6.15  Der må ikke etableres altankviste, altaner på stolper, udvendige 

altangange og altantrapper over terræn.

6.16  Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvide eller 

overfl adebehandles som bygningens facademur.

6.17  Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu. 

7. Ubebyggede arealer

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

mere skel end 1,0 m. Det levende hegn kan suppleres med et let 

trådhegn med højst samme højde som det levende hegn fuldt ud-

vokset, dog maks. 1,8 m.

7.2  Der kan opsættes faste hegn som afskærmning af terrasser.

7.3  Faste hegn må kun udføres i sort, hvid eller farverne inden for 

jordfarveskalaen.

7.4  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. 

 

  I øvrigt må der i en afstand af op til 5 m fra bygninger foretages 

terrænregulering til en maksimal kote 2.3 DVR90 for at tilpasse 

fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf. § 5.1.

7.5  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 

må ikke fi nde sted.

7.6  Belysning af områdets interne vej skal udføres som parkbelysning 

på maks. 3,5 m højde eller som pullertlamper.

7.7  Veje skal være befæstet med sort asfalt.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra den private fælles-

vej Mjølnersvej ved pkt. A som vist på kortbilag 2. 

  Nærværende område var allerede planlagt i lokalplan SKA.223.B. 

Det vurderes derfor ikke relevant at tildele vejret ad eksisterende 

private fællesvej Mjølnersvej for lokalplanområdet.
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8.2  Boligvejen A-B, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en 

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

6 m.

  Vejen A-B udlægges som privat fællesvej. Frederikshavn Kommune 

skal godkende et detailprojekt for vejanlægget. Drift og vedlige-

hold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerfor-

eningen skal tage skøde på den private fællesvej indenfor lokal-

planområdet.

8.3  Der skal etableres vendeplads ved pkt. B som vist på kortbilag 2.  

8.4  Der skal udlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig inden 

ibrugtagning af ny bebyggelse. Parkeringspladserne skal anlæg-

ges på egen grund.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

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

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 

6 om bebyggelsens udseende.

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

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

antenneanlæg.

9.4  Ny bebyggelse 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.

9.5  Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevands-

net efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10. Grundejerforening 

10.1  Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samt-

lige grundejere inden for lokalplanområdet. 

10.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-

plantning, veje og belysning. Drift og vedligeholdelse af veje skal 

følge reglerne i privatvejsloven. Grundejerforeningen skal i øvrigt 

forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til 

foreningen.

10.3  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

10.4  Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kom-

mune kræver det.
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10.5  Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommu-

ne, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte 

sig med en eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgræn-

sende områder eller opdele foreningen i to eller fl ere selvstæn-

dige foreninger.

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 8.4.

11.3  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejen A-B er anlagt og as-

falteret.

12. Lokalplan og byplanvedtægt 

12.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.B.05.10.03 ophæves lokalplan SKA.223.B, Tæt-lav bo-

ligbebyggelse syd for Cronborgvej, tinglyst 28.01.2008, for det 

område, der er omfattet af lokalplan SKA.B.05.10.03.

13. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

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

anlæg, der er indeholdt i planen. 

13.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-

plan. 

13.3  I lokalplanens § 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-

forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-

byggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 

planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og ef-

ter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden nabo-

orientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 17.06.2015 i henhold 

til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 

Lokalplanen er endelig vedtaget den 30.09.2015 i henhold til planlovens 

§ 27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i sam-

arbejde med Landinspektørfi rmaet LE34 

August, 2015.
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Lokalplan SKA.B.05.10.03 ● Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 09.86

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

Kommuneplantillægget er lavet for at overføre lokalplanområdet fra SKA.B.05.08 til kom-

muneplanramme SKA.B.05.10. Der er ikke ændret på kommuneplanrammens bestemmelser. 
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Kommuneplantillæg ● Lokalplan SKA.B.05.10.03

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 100 % 

arealer     af etagearealet.

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Ingen bestemmelser.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.86 vedtages til fremlæggelse i pe-

rioden fra den 24.06.2015 til den 19.08.2015.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen           Michael Jentsch

             borgmester         kommunaldirektør 
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Lokalplan SKA.B.05.10.03 ● Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 09.86 er endeligt vedtaget den 30.09.2015.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen           Michael Jentsch

             borgmester         kommunaldirektør 
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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Kommuneplantillæg

Rammeområdenr.

Områdenavn

Overordnet anvendelse

Generelle anvendelsesbestemmelser

Anvendelse

Nuværende zonestatus

Fremtidig zonestatus

FRE.B.03.03

Byudviklingsområde Strandby

Boligområde

Ingen bestemmelser

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt-lav el-  
ler åben-lav bebyggelse, samt tilhørende kollektive anlæg.

Byzone og landzone.

Byzone.

Kommuneplantillæg nr. 15.05 udarbejdes for åbne mulighed for at etablere et boligområde i det ubebyggede om-
råde. En lokalplan skal udarbejdes efter følgende bestemmelser. 

Kommuneplantillæg nr. 15.05
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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Kommuneplantillæg

Bebyggelsesprocent

Etageantal og bygningshøjde

Bevaringsværdige bygninger

Bygningsforhold i øvrigt

Grundstørrelse

Opholdsarealer/ubebyggede arealer

Parkering

Andre forhold

Maks. 30 % for fritliggende beboelseshuse.

Maks 1½ etager.
Maks 8,5 m

En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, 
må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har væ-
ret offentligt bekendtgjort, relevante høringsparter har haft 
mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedriv-
ningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlo-
vens §14 vil nedlægge forbud mod nedrivning.
Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må nedri-
ves eller skal bevares.
Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det 
centrale register over fredede og bevaringsværdige bygnin-
ger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende 
bebyggelse.

Der må kun opføres fritliggende beboelseshuse til bolig for 
1 familie. Der må kun opføres 1 beboelseshus på hver grund.

Nye grunde til parcelhuse skal have en størrelse på mindst 
750 m2.

Min 10 % af hvert nyt boligområde skal anvendes til fælles 
opholdsareal for områdets beboere.

Se de generelle rammebestemmelser for parkering.

Ingen bestemmelser.

Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 17. juni 2015 i henhold til planlovens § 24.

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
Borgmester    Kommunaldirektør

Kommuneplantillæg nr. 15.05 er endeligt vedtaget den 30.09.2015.

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
Borgmester    Kommunaldirektør
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Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, 

Frederikshavn Kommune. Marts 2015.
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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at etablere et nyt åben-
lavt boligområde ved Nørgårdsvej i den nordlige del af Strandby.

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.B.03.03.01 til offentlig de-
bat i perioden fra den 24. juni til den 19. august 2015. I denne periode var 
det muligt for alle interessere at komme med bemærkninger, indsigelser 
og ændringsforslag.

I forhold til det fremlagte planforslag er der i den endelige plan kun fore-
taget enkelte mindre rettelser.

Lokalplanen udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Ska-
gen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby 
eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.fre-
derikshavn.dk 

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (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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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Hvad er en lokalplan?

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

Redegørelsen 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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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund

På baggrund af et ønske fra ejer om at kunne udstykke byggegrunde på 
ejendommen Nørgårdsvej 44, er der udarbejdet denne lokalplan, som åb-
ner mulighed for at udstykke 25 grunde til åben-lav bebyggelse. På ejen-
dommen ligger ved lokalplanens udarbejdelse en landbrugsejendom. Fre-
derikshavn Kommune har meddelt tilladelse til nedrivning af ejendommens 
bygninger.

Desuden har ejeren af naboejendommen Ranunkelvej 9 fremsendt ønske 
om at udstykke én grund fra sin ejendom. Dette areal er derfor medtaget i 
denne lokalplan med mulighed for udstykning af én større grund.

Den eksisterende bebyggelse på ejendommen Nørgårdsvej 44, der er 
meddelt nedrivningstilladelse til.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et nyt attraktivt 
boligområde med et stort grønt fælles friareal. Der kan etableres 26 nye bo-
liger i området i form af åben-lav boliger i op til 1½ eetager. Størstedelen 
af området kan desuden anvendes til tæt-lav bebyggelse. Hele lokalplan-
området vil ved lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet omfatter ca. 7,1 ha, og er beliggende i det nordvestlige 
Strandby nord for Nørgårdsvej og ca 300 m fra kysten. På modsatte side af 
Nørgådsvej, syd for lokalplanområdet, ligger et eksisterende boligområde 
med åben-lav bebyggelse. Nord-øst for lokalplanområdet ligger ligeledes 
et boligområde i form af åben-lav bebyggelse langs Strandvej ved kysten.

Lokalplanområdet fremtræder i dag dels som dyrket, dels som udyrket 
landbrugsareal. 
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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Lokalplanredegørelse

Området er i dag bebygget med en tidl. landbrugsejendom, som i dag an-
vendes til helårsbeboelse. Der er dog meddelt tilladelse til nedrivning af alle 
bygninger på ejendommen, og lokalplanen åbner mulighed for udstykning 
af byggegrunde på arealet i stedet. 

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere der samlede energiforbrug udeluk-
kende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Fre-
derikshavn Kommunes geografi ske udstrækning. Byrådet ønsker således 
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-
get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 
økonomi.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Dele af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 
FRE.B.03.01, som udlægger området til boligområde i form af helårsboliger.

Bebyggelsesprocenten må ifølge kommuneplanrammerne ikke overstige 30 
for Åben-lav, 30 for det pågældende areal under ét og maks 50 for den en-
kelte ejendom for tæt-lav. Byrådet kan i nogle tilfælde tillade en bebyggel-
sesprocent på 45 for en ejendom.

En stor del af lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens ram-
meområder, hvilket er en forudsætning for udarbejdelse af lokalplan for 
området.

For at sikre overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan er der 
udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger ramme FRE.B.03.03 til 
boligformål i form af åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 15.05 ledsager lokalplanen i offentlighedsfasen, og 
vedtages endelige sammen med lokalplanen.
 
Klimatilpasningsplan

Alle lokalplaner skal forholde sig til klimatilpasningsplanen, som er en del 
af kommuneplanen.
Da området ligger lavt er der i lokalplanen fastsat en mindste sokkelkote 
på 2,50 m DVR90. Opmærksomheden skal henledes på, at den nordvestlige 
grund i delområde A, samt en større del af grunden i delområde B ligger 
noget lavere end denne kote.

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

Hele lokalplanens område er beliggende inden for Kystnærhedszonen. 

Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 
Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-
bugten.
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Lokalplan FRE.B.03.03.01 ● Lokalplanredegørelse

Idet lokalplanområdet er beliggende bag boligerne langs Strandvej i for-
hold til kysten,  og da bygningshøjden er fastsat til maksimalt 7,5 m, vur-
deres lokalplanen til ikke at have væsentlig visuel påvirkning på oplevel-
sen af kystlandskabet i området.

Museumslov

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

Naturbeskyttelse

Inden for lokalplanområdet er der ikke beskyttet natur.

Grøfter

Inden for lokalplanområdet fi ndes 3 åbne grøfter, jf. kortbilag 2. Grøfterne 
er omfattet af vandløbsloven. Det er kommunens vurdering, at arealerne 
kan være drænede med tilløb til de åbne grøfter. Det kan ikke anbefa-
les, at sløjfe eventuelt eksisterende dræn i dette område, samt at bygge 
ovenpå eksisterende dræn.

Det er en forudsætning for at realisere lokalplanen, at den sydligste grøft, 
jf. kortbilag 2, fl yttes og/eller rørlægges. Den nord-syd gående grøft belig-
gende mellem delområde B og C bør ikke rørlægges. Bygherre kan umid-
delbart forvente at få tilladelse til at fl ytte/rørlægge den sydligste grøft. 
De åbne grøfter har en drænende effekt på de omkringliggende arealer.

Jf. kort på www.klimatilpasning.dk så er de fremtidige forventninger til 
stigningen i grundvandstanden af samme størrelsesorden (0-1 m) som 
den nuværende grundvandsstand (0-1 m) i området. Man skal dog være 
opmærksom på, at der er tale om gennemsnitlige grundvandsstande for 
relativt store felter. Så data er kun af vejledende karakter.

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at det bør undersøges om 
området er drænet. Orbicon (datterselskab af HedeDanmark) kan have 
drænkort for området.

Kirkebeskyttelseslinie

Lokalplanområdet berører en beskyttelseslinie på 300 m fra Strandby Kir-
ke, jf. kortbilag 2. Indenfor denne beskyttelseslinje må der ikke opføres 
bebyggelse over 8½ m uden dispensation fra Frederikshavn Kommune. 
Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der ikke opføres bebyggelse over 8½ 
meter inden for beskyttelseslinien.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Der fi ndes ingen fredede bygninger inden for lokalplanens område. På 
ejendommen Nørgårdsvej 44 fi ndes 4 bygninger, der er registreret med en 
høj bevaringsmæssig værdi. Frederikshavn Kommune har dog pr. 16. sep-
tember 2014 meddelt tilladelse til nedrivning af bygningerne. Det forven-
tes dermed, at bygninger bliver nedrevet senest den 16. september 2015. 
Nærværende lokalplan åbner mulighed for udstykning af byggegrunde på 
arealet i stedet.
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Varmeforsyning

En mindre del af lokalplanens område er ved lokalplanens vedtagelse be-
liggende inden for Strandby Varmeværks forsyningsområde. Den del af 
området, der ikke er beliggende i Strandby Varmeværks forsyningsområ-
de, skal opvarmes via individuel opvarmning.
Strandby Varmeværk vil foranledige, at der bliver udarbejdet et projekt-
forslag på baggrund af eventuel forespørgsel om forsyning på den reste-
rende del af området, og derpå tage stilling til om man vil forsyne områ-
det. 

Vandforsyning

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S 
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-
vandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et 
tillæg til spildevandsplanen. Området vil sandsynligvis blive udlagt som 
spildevandskloakeret, hermed menes, at spildevand afl edes til det of-
fentlige kloaksystem, mens regnvand nedsives eller afl edes lokalt på an-
den vis. Der må ikke afl edes drænvend til det offentlige kloaksystem.

Frederikshavn Spildvand 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 inden for en afstand på 2 meter fra ledningens midte ikke må byg-
ges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller 
anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Fre-
derikshavn Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige til-
syns-, drifts- samt reparationsarbejder.

Der skal reserveres et areal til en planlagt offentlig pumpestation på ca. 
50 m2 i tilknytning til vendepladsen i den nordlige ende af boligområdet,  
ud mod delområde C og grøften. Arealet er markeret på kortbilag 2.

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

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-
ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 
regulativ. Yderligere oplysninger kan fi ndes på www.forsyningen.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.

Veje

Lokalplanområdet vejbetjenes af interne private fællesveje med adgang 
fra Nørgårdsvej. Èn grund vejbetjenes dog fra den eksisterende kommu-
nevej Ranunkelvej, som forlænges. Veje i områdets delområde A skal be-
lægges med asfalt med en kørebanebredde på 6 m samt 1 m rabat i hver 
side, som skal tilsås med græs. For enden af hvert vejafsnit skal desuden 
anlægges en vendeplads.
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Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-
mune.

Servitutter

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

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal afl yses.

Tilladelser fra andre myndigheder

Matr.nr. 8a, Strandby By, Elling er pålagt landbrugspligt. Realiseringen af 
lokalplanens byggemuligheder forudsætter derfor, at NaturErhvervstyrel-
sen ophæver landbrugspligten. Ophævelse af landbrugspligten forventes 
at kunne ske i forbindelse med udstykningen af området.
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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 nævnte 
område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at

1.1 sikre, at området kan anvendes til boligformål.

1.2  sikre, at området vejbetjenes fra Ranunkelvej og Nørgårdsvej.

1.4    angive en overordnet disponering af området.

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfat-
ter  dele af matr.nr. 8a samt dele af matr.nr. 9a Strandby By, Elling 
samt alle parceller der efter den 24. juni 2015 udstykkes fra den 
nævnte ejendom.

2.3  Zoneforhold
  De dele af lokalplanområdet der er beliggende i landzone, overfø-

res med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

3. Områdets anvendelse

3.1   Området inddeles i delområderne A,B og C som vist på kortbilag 2. 

3.2 Delområderne A og B må kun anvendes til helårsboliger i form af  
 åben-lav bebyggelse.

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

3.3 Delområde C må kun anvendes til fælles grønt friareal samt tek- 
 niske anlæg.

3.4 Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed 
 som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt  
 erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætnin- 
 ger:
 
  At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-

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

karakter af bolig
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  At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige æn-
dringer af trafi kforholdene i området, eller skaber et øget behov 
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

3.5 Inden for delområde C må der tillige opføres bygninger til      
 lokalplanområdets forsyning såsom transformatorbygninger/ 
 -stationer og pumpehuse mv.

4. Udstykning

4.1   Udstykning til åben-lav bebyggelse i delområde A må kun foreta-
ges i overensstemmelse principperne vist på Kortbilag 2. Grund-
størrelsen skal være minimum 900 m² og maksimum 2.000 m2. I 
delområde B må der udstykkes 1 grund større end 2000 m², som 
skal have vejtilførsel fra Ranunkelvej. Ejendomme til tæt-lav be-
byggelse skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 300 m2.

4.2 Inden for delområde A må der maksimalt udstykkes 25 grunde til  
 åben-lav bebyggelse.

4.3 Inden for delområde B må der maksimalt udstykkes 1 grund til   
 åben-lav bebyggelse.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 For delområderne A og B må bebyggelsesprocenten ikke overstige 
 30 for den enkelte ejendom. Delområde C må kun bebygges 
 efter § 3.5 og med maksimalt 100 m². Fællesarealer medregnes    
 ikke i udregning af bebyggelsesprocent.

 Såfremt der efter lokalplanens § 3.2 godkendes et samlet bolig-
 projekt på delområde A med tæt-lav bebyggelse, må denne mak-
 simalt have en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejen-
 dom.

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

5.2 For delområde A og B må bebyggelsen maksimalt opføres i 1,5   
 etager. Trempel må udføres i en maksimal højde på 1,25 meter.

5.3 Såfremt der efter lokalplanens § 3.2 godkendes et samlet bolig-
 projekt på delområde A med tæt-lav bebyggelse, kan denne sam-
 menbygges i skel, dog gælder følgende undtagelse:
 Bebyggelsen skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod ejen-  
 domme, der anvendes til åben-lav bebyggelse.

5.4 For nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote til 2,50 m DVR90.

5.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en 
 højde, der overstiger 7,5 m over bygningens niveauplan. Skorstene 
 er ikke omfattet af højdebegrænsning.

5.6 Niveauplan fastsættes af Frederikshavn Kommune. Fastlæggelsen 
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 af niveauplan skal tage hensyn til terrænregulering.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1 Facader skal fremstå i materialernes naturlige overfl ade eller     
 males/vandskures/pudses i forver inden for den klassiske jordfar- 
 veskala samt sort og hvid.

6.2 Facader på sekundære bygninger som garager, carporte og skure  
 mv. må udføres i andre materialer end de i § 6.1 nænte.

6.3 Der må ikke anvendes refl ekterende tagmaterialer som f.eks.  
 blank aluminimum og glasserede teglsten inden for lokalpla-  
 nområdet. Glastag må etableres partielt.

6.4 Der kan opsættes solenergianlæg på tage og facader, når de      
 integreres i bygningernes i bygningernes tage og facader eller ud 
 gør en selvstændig helhed, således at de falder naturligt ind i   
 bygningernes arkitektoniske udtryk.
  
6.5 Solenergianlæg (celler/fangere) skal på skrå tagfl ader ligge plant  
 med tagpladen, som de monteres eller indbygges på. På fl ade 
 tage må anlægget ikke have en højde der overstiger 1 m over   
 sternkant.

6.6 Tagrender og nedløb skal udføres i zink, stål eller kobber.

7. Ubebyggede arealer.

7.1 De ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lig- 
 nende gives et ordentligt udseende.

7.2  De fælles grønne områder (delområde C) skal fremstå med park-
 lignende karakter med græsklædte arealer med fritstående træer  
 eller buskbevoksning. Ny beplantning skal bestå af egnskarakte- 
 ristiske og hjemmehørende arter.

7.3 Vedligeholdelse af de fælles grønne områder påhviler grundejer-    
 foreningen, jfr. § 10.

7.4 Såfremt der efter lokalplanens § 3.2 godkendes et samlet bolig-  
 projekt på delområde A med tæt-lav bebyggelse, skal der udlæg- 
 ges fælles opholdsareal svarende til 10% af grundarealet inden   
 for delområde A.

8. Terrænregulering.

8.1 Inden for lokalplanens område må der ikke udføres terrænregu-
 leringer på mere end +/- 0,5 m.

Bemærkning til 7.1 og 7.2:

Det er vigtigt, at ubebygge-

de arealer - ikke mindst fælles 

opholdsarealer - disponeres på 

en hensigtsmæssig måde havd 

angår terræn, indretning, be-

plantning, udstyr og belysning. 

Frederikshavn Kommune står 

gerne til rådighed med råd og 

vejledning. Henvendelse kan ske 

til Park & Vej.
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9. Veje, stier og parkering 

9.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nørgårdsvej (delom- 
 råde A) og Ranunkelvej (delområde B) i princippet som vist på 
 bilag 2. 

9.2 Boligveje skal udlægges i princippet som vist på bilag 2. Vejene  i  
 delområde A skal udlægges i en bredde af mindst 8 meter med   
 en kørebanebredde på mindst 6  meter. Der kan anlægges fortov/ 
 sti i den ene side.

9.3 Veje skal belægges med asfalt, og der skal etableres belysning   
 langs vejene.

9.4 Alle nye veje i området udlægges som private fællesveje. Fre-  
 derikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for vejan-  
 lægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private   
 fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de    
 private fællesveje samt friarealer indenfor lokalplanområdet. 
 
9.5  Stier i området skal udlægges i princippet som vist på bilag 2. Sti-
 erne skal befæstes med asfalt, og der skal etableres belysning   
 langs stierne. Belysningen skal etableres af lamper med en   
 højde på maksimalt 120 cm. Stierne kan evt. suppleres med kant 
 sten og etableres i en bredde af 2 meter.

9.6 Der skal til hver bolig i åben-lav bebyggelse etableres 2 p-plad- 
 ser på egen grund. 

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

10. Tekniske anlæg

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

der terræn.

10.2 Kloakering
  Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevands-

net efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10.3 Spildevand
 Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisnin-
 ger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

 

11. Grundejerforening 

11.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Dog er eje-
rene af grund med vejtilslutning fra Ranunkelvej undtaget.

Bemærkning til 9.2 og 9.4:

Med ”i princippet” menes, at 

stierne kan fl yttes nogle meter 

i forbindelse med den endelige 

fastlæggelse af stiforløb.

Bemærkning til 9.2 og 9.4:

På veje kan der etableres ha-

stighedsdæmpende foranstalt-

ninger til nedsættelse af biltra-

fi kkens hastighed i området. 

Vejene kan anlægges som stil-

leveje eller opholds- og lege-

områder. Ved stillevej forstås 

vej med særlig lav hastigheds-

grænse og forsynet med bump 

el. indsnævringer (tilladt ha-

stighed op til 40 km/t). Ved op-

holds- og legeområde forstås 

en gade, der er opbygget for at 

tilgodese de gåendes interesser 

fremfor de kørendes (tilladt ha-

stighed højst 15 km/t).
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11.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-
 plantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedlige-
 holdelse af veje og stier skal følge reglerne i lov om private fæl-
 lesveje (Privatvejsloven).

11.3  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal god-  
 kendes af Frederikshavn Kommune.

11.4  Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn 
 Kommune kræver det.

 

12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

12.1   Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet 
det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvis-

ninger.

12.2   Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er anlagt fælles fri- og 
opholdsarealer som anført i lokalplanens punkt 7.

 

13. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

13.3   I lokalplanens § 9.2 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-
byggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter 
§20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Frederikshavn Byråds økonomiudvalg den 17. juni 
2015 i henhold til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Lokalplanen er endeligt vedtaget den 30.09.2015 i henhold til planlovens 
§ 27.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Bjarne Pedersen. 
Dokumentnr. 60. 
 
a) 
Ønsker ikke at stien på matr.nr. 8a, som er ført 
hen til matr.nr. 8dc, forbindes med Hannesvej  
via 8dc, med mindre jordstykket købes af ejer af 
matr.nr. 8a. 
 
 

 

 

 

 

 

Ad. 1 
 
a) 
Bemærkning er helt reel. Hvis man vil give 
adgang for lokalområdet til Hannesvej via matr. 
nr. 8dc, som ikke er omfattet af lokalplanen, er 
det nødvendigt at indlede forhandlinger med 
ejer om at købe matr. nr. 8dc. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne ikke vil medføre 
ændringer i lokalplanen. 

 
 

2. Jens Munk Jensen. 
Dokumentnr. 62. 
 
a) 
Anmoder om at de 2 grunde, som ligger 
nærmest ejendommen Ranunkelvej 14 samt de 
6 nordligste grunde i delområde A kun kan 
bebygges i etplansbyggeri af hensyn til indsigers 
udsigt til eng og hav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 
 
 
a) 
Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i 
maksimalt 1½ etage og maksimalt 7,5 meters 
højde. Bebyggelsen i lokalplanområdet vil 
dermed ikke kunne opføres i en større højde 
end de omkringliggende bygninger. At indsiger 
mister en udsigt må ses som et udtryk, for at 
arealet hidtil kun har været bebygget med 
gården og de omkringliggende driftsbygninger. 
Det bør dog ikke medføre yderligere 
bygningsmæssige begrænsninger på bygherres 
ejendom, idet en byudvikling på arealet må 
kunne forventes. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne ikke vil medføre 
ændringer i lokalplanen. 
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3. Bente og Henning Feldtmose. 
Dokumentnr. 68. 
 
a) 
Hvilke tiltag vil kommunen gøre for at der ikke 
kommer vand ind på vores grund, da grunden 
er lavtliggende ?  
 
b) 
Hvis kommunen fylder meget jord på de nye 
grunde, og de kommer i en større højde, 
betyder det så at vandet fra de nye grunde 
kommer ind på vores grunde ? Da der er lerjord 
i grunden, da vil vandet have svært ved at 
trænge ned og blive stående i længere tid. 
 
 
 
 
 
 

Ad. 3 
 
 
a)+b) 
 
Hvis grundens naturlige terræn er lavtliggende i 
forhold til de omkringliggende arealers 
naturlige terræn må det forventes, at 
overfladevand i et vist omfang kan indtrænge. 
I lokalplanens redegørelse anbefales det dog, at 
bibeholde de eksisterende dræn i området.  
Lokalplanen forhindrer desuden, at der 
terrænreguleres mere end 0,5 meter.  
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne ikke vil medføre 
ændringer i lokalplanen. 

 
 

4. Hanne Nielsson samt Ebba og Per 
Hermansen.  
Dokumentnr. 69. 
 
a) 
Undrer sig over at den del af arealet, der 
grænser op til matr.nr. 4aa, er udlagt til 
byggegrunde, da der på dette sted tidligere har 
ligget et stenbrud, som blev sprængt i luften og 
fyldt op med sten. Arealet er desuden altid 
oversvømmet om vinteren. Arealet må derfor 
være byggeuegnet. 
 
b) 
Efterlyser mere detaljerede korttegninger, hvor 
de eksisterende bygninger er indtegnet. Med en 
sokkelhøjde på 2,5 meter og en hushøjde på 7,5 
meter vil det betyde, at al sol vil forsvinde fra 
vores sommerhus. Da vi har en temmelig stor 
grund, skulle det vel være muligt at lave et 
planforslag, det tager hensyn til det 
eksisterende byggeri ? 
 
c) 
Foreslår at de grunde, der på tegningen er 
markeret som AD1 og AD2 derfor fortsat 
udlægges til rekreativt område. Der vil så være 
en grøn kile gennem hele landskabet, hvilket vil 
gøre grundene endnu mere attraktive, og både 
kommende beboere såvel som friluftsfolk vil 
kunne færdes i et rekreativt område, når de skal 
til stranden. Desuden vil flere kommende 

Ad. 4 
 
 
 
a) 
Spørgsmålet om bæreevne er noget man tager i 
forhold til byggeprocessen, hvor man 
formentlig vil foretage jordbundsprøver.  
 
 
 
 
 
b) 
Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i 
maksimalt 1½ etage og maksimalt 7,5 meters 
højde. Bebyggelsen i lokalplanområdet vil 
dermed ikke kunne opføres i en større højde 
end de omkringliggende bygninger. Hensynet 
til skyggegener på naboejendomme er taget i 
bygningsreglementet.  
 
 
c) 
Lokalplanen udlægger i forvejen et stort areal til 
grønt område, som ikke må bebygges, hvilket vil 
være til gavn for hele området. Det er 
fagcenterets vurdering, at den nuværende 
udstykningsmulighed er hensigtsmæssig, idet 
den koncentrerer bebyggelsen i den sydlige del 
af lokalplanområdet, hvorfra der også er 
vejadgang. 
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beboere få bedre udsigt fra deres boliger. 
 
d) 
Opfordrer kommunen til at tænke stort og flot 
med henblik på det rekreative område. Lige 
præcis den tankegang vil gøre de resterende 
grunde mere attraktive. Beliggenhed er som 
bekendt det vigtigste parameter for salg. 
 
e) 
Stiller følgende spørgsmål. I gamle dage var der 
en offentlig sti, der gik bag hele vores grund, 
som var udlagt som offentlig sti hen til Piis 
gamle gård. Blev den købt af Nørgårds ejer eller 
hvad skete der med den ? 
 
f) 
Udbedes sig svar på, på hvilket juridisk 
grundlag ovenstående sti ikke fremkommer på 
tegningen og hvad den juridiske historie er. 
 
 
 
 

 
 
d) 
Synspunktet tages til efterretning. 
 
 
 
 
 
e) 
Fagcenteret er ikke bekendt med dette. 
Spørgsmål om ejerforhold anses desuden som 
værende irrelevante i forhold til lokalplansagen. 
 
 
 
f) 
Fagcenteret har ikke kendskab til den juridiske 
historie, men forholder sig til, at der i dag ikke 
er udlagt nogen sti på arealet. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At bemærkningerne ikke vil medføre 
ændringer i lokalplanen. 

 
  

5. Advokatfirmaet Horn på vegne af Peter Sørig 
og Vagn Jakobsen. 
Dokumentnr. 73. 
 
a) 
Gør på vegne af Vagn Jakobsen indsigelse mod 
den påtænkte sti til Strandvej mellem matr.nr. 
4y (Strandvej 87) og matr.nr. 4c (Strandvej 89), 
idet det er opfattelsen, at Vagn Jakobsen har 
vundet hævd på det område, der tænkes 
anvendt til sti. Subsidiært at Vagn Jakobsen har 
vejret til kørsel med bil på arealet. 
 
 
 
 
b) 
Bemærker at der ifølge kortmaterialet bilag 1 -3 
er masser af alternative måder at komme til og 
fra området på – såvel til bens som på cykel, 
hvorfor opførsel af stien til Strandvej ikke er 
nødvendig. 
 
c) 
Stien vil medføre væsentlige gener for 
henholdsvis Peter Sørig og Vagn Jakobsen, da 

Ad. 5 
 
 
 
a) 
Det pågældende areal er en del af matr.nr. 8a, 
som byggemodnes. En del af eksisterende privat 
fællesvej Strandvej ligger også på matr. nr. 8a. 
Altså må matr. nr. 8a have vejret til Strandvej, 
men om de udstykkede parceller implicit heraf 
vil have vejret er et privatretsligt spørgsmål, 
som domstolene i givet fald må tage stilling til. 
 
Hvorvidt der er vundet hævd over arealet er 
også et privatretsligt spørgsmål. 
 
b) 
Fagcenteret vurderer, at stien er vigtig for 
kunne give beboerne god forbindelse til havet 
og byen. Samtidig giver stien god adgang for de 
omkringliggende ejendomme til det grønne 
område inden for lokalplanområdet. 
 
c) 
Fagcenteret vurderer, at belysning langs stien er 
vigtigt af såvel færdselssikkerhedsmæssige som 
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stien med belysning vil løbe lige uden for deres 
respektive ejendomme og for så vidt angår 
Peter Sørig endog ganske tæt på ejendommen 
Strandvej 87. 
 
d) 
Tager på vegne af Vagn Jakobsen forbehold for  
at anlægge skelforretning og efterfølgende 
retssag vedrørende spørgsmålet om hævd, 
såfremt dette ikke anerkendes af ejeren af 
Nørgårdsvej 44. 
 
e) 
Tager endvidere, af Vagn Jakobsen anmodet 
om, forbehold for at gøre krav gældende med 
Frederikshavn Kommune, såfremt 
lokalplanforslag FRE.B.03.03.01 og 
kommuneplantillæg nr. 09.82 vedtages med 
mulighed for at stien opføres mod Vagn 
Jakobsens ret. 
 
 
 
 

færdselstryghedsmæssige grunde. Det 
anbefales, dog at den maksimale højde på 
lamperne fastsættes til 120 cm. 
 
 
d) 
Tages til efterretning. 
 
 
 
 
 
e) 
Tages til efterretning. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- Lokalplanens § 9.5 præciseres således 
at belysningslamper langs stier i 
området maksimalt må have en højde 
på 120 cm. 
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Bygninger på Ørnevej som ønskes med i nedrivningspu lje  Dato: 29. september 2015 

På Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015 er der som punkt 5 et forslag om 

tilføjelse af bygninger til nedrivningspuljen. 

 

De bygninger, der indgår i overvejelserne er beskrevet nedenfor. Numrene henviser til 

numrene på det vedlagte kort. Disse numre er taget fra BBR-oplysningerne på grunden 

Ørnevej 6. 

 

Bygning nr. 3 

En bygning uden varmeinstallation på 274 kvm. Bygningen bruges til lager og parkering 

for cykler. 

 

Bygning nr. 4 

En tilbygning til bygning nr. 5. Opvarmet med fjernvarme. Arealet er på 131 kvm. 

Bygningen bruges til lager. 

 

Bygning nr. 5 
En tilbygning til bygning nr. 6. Opvarmet med fjernvarme. Arealet er på 328 kvm. 

Bygningen bruges til lager. 

 

Bygning nr. 6 

Opvarmet med fjernvarme. Arealet er på 1.210 kvm. Bygningen bruges til lager og 

trykkeri. Bygningen har tidligere været anvendt til kantine, omklædning og bad for 

forsyningsvirksomhederne. Lokalerne har været udlånt til forskellige aktiviteter gennem 

tiden. 

 

Bygning nr. 7 

Opvarmet med fjernvarme. Arealet er på 910 kvm. Bygningen bruges midlertidigt til 

administrative arbejdspladser af Ejendomscenteret. 

 

Bygning nr. 8 

Opvarmet med fjernvarme. Arealet er på 178 kvm. Bygningen har tidligere været 

anvendt til kantine for gartnerne. 

 

Bygning nr. 10 
Opvarmet med fjernvarme. Arealet er på 186 kvm. Bygningen anvendes til 

forflytningsundervisning. 

 

Fasanvej 

Hele bygningen ud mod Fasanvej foreslås bevaret uændret. 

 

Pavilloner i tilknytning til bygning nr. 7 og Miljøcenteret på Fasanvej er allerede fjernet. 

 

 

Sagsnummer:  

15/25154 

 

Forfatter: 

Brian Nielsen 

 

Emne: 

Bygninger på Ørnevej 
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