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1 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde nord for 
Nørgårdsvej i Strandby
Sags ID: GEO-2014-18092

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på møderne den 9. juni samt 8. 

september 2015 og af Økonomiudvalget på møderne den 17. juni samt 30. september 

2015.

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at vedtage lokalplan 

FRE.B.03.03.01 – Boligområde ved Nørgårdsvej i Strandby endeligt inklusive de 

ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. september 2015, at udsætte sagen, jfr. 

Bilag.

En indsiger ønskede at afholde skelforretning for at få fastlagt skellet mellem to 

ejendomme, hvoraf den ene er beliggende inden for lokalplanes område. Der har derpå 

den 13. januar 2016 været afholdt skelforretning, som er resulteret i en skelfastsættelse i 

overensstemmelse med det matrikulært registrerede skel. Afgørelsen er ikke blevet 

påklaget inden for den 8 ugers klagefrist.

Idet sagen ikke fører til matrikulære ændringer, kan lokalplanen vedtages i sin 

nuværende form. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 – Boligområde nord 

for Nørgårdsvej i Strandby samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.05 vedtages 

endeligt inklusive de ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal i udvalget godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde, da hun ikke mener at bundforholdene er egnet til bebyggelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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1. (284431 - GEO-2014-18092)
2. FRE.B.03.03.01(ØU18.05.16) (1301332 - GEO-2014-18092)
3. KPT.15.05 (ØU.18.05.06) (1301331 - GEO-2014-18092)
4. - Indsigelsesnotat, Lp. FRE.B.03.03.01.pdf (284353 - GEO-2014-

18092)
5. Erklæring om skelforretning (1301346 - GEO-2014-18092)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan  Centerformål Hjørringvej 435, 
Østervrå
Sags ID: GEO-2015-22763

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og miljøudvalget på møde den 2. februar 2016 og 

Økonomiudvalget den 10. februar 2016.

Forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå og forslag til 

kommuneplantillæg nr. 15.17 har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra 25. februar 

2016 til 19. april 2016. 

Formålet med lokalplanen er, at fastholde områdets nuværende anvendelse til 

centerformål og samtidig give mulighed for udvidelse af anvendelsen til også at omfatte 

kulturelle formål, herunder kirkelokale og tilhørende mødelokaler og café. Derudover 

fastholdes de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i overensstemmende med 

det nuværende plangrundlag.

Center for Teknik og Miljø har i løbet af offentlighedsperioden ikke modtaget indsigelser 

til planforslagene og der er ikke foretaget ændringer i den endelige lokalplan 

Centeret har gennemført en miljøscreening af planforslagene, hvorefter der ikke skal 

gennemføres en miljøvurdering og denne afgørelse er ikke blevet påklaget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

lokalplan SAE.C.05.20.01 og kommuneplantillæg nr. 15.17 vedtages endeligt. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Bilag

1. Lokalplan Centerformål Hjørringvej 435 Østervrå PMU 0305616 
(1301239 - GEO-2015-22763)
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3 (Åben) Stillingtagen til nedrivning på Værkergrunden
Sags ID: EMN-2015-00522

Sagsbehandler: Brian Nielsen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 30. september 2015, at de overskydende 

bygninger på Værkergrunden kan indgå i nedrivningspuljen.

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 20. marts 2015 fået tildelt 16.500.000 kr. 

under ”lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen af kommunale bygninger i 

yderområder”. Der er hidtil disponeret 6.300.000 kr. til nedrivning af Munkebakkeskolen. 

Der er således en rest på 10.200.000 kr. til rådighed inden for den bevilgede låneadgang.

Bygningerne 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 på vedlagte oversigtskort er i så dårlig stand, at det 

ikke er økonomisk forsvarligt at renovere dem. Ejendomscenteret har derfor indhentet 

tilbud på nedbrydning af bygningerne til terræn og reetablering af arealet med stabilgrus.

Arealet vurderes at være et aktiv i Midtbyudviklingen og en rydning af grunden vil frigøre 

Værkergrunden til midtbyudvikling.

Udgiften til nedbrydning vil dels bestå af selve udgiften til nedbrydningen og dels af 

udgifter til miljøscreening, rådgiverhonorar, frakobling af forsyninger samt et beløb til 

uforudsete hændelser.

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af de nævnte bygninger på 

Værkergrunden. Det billigste tilbud lyder på en samlet omkostning på 2.936.995 kr.

Hvis bygningerne ikke rives ned, vil der være årlige tomgangsudgifter på ca. 300.000 kr. 

vedrørende bygningerne. Disse udgifter opsamles på en anlægskonto og skal nulstilles, 

når bygningerne nedrives.

Afdrag og renter på et lån på 3 mio. kr. udgør ca. 154.000 kr. pr. år i 25 år ved en rente 

på 2 % p.a.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. de overskydende bygninger på Værkergrunden nedrives

2. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse inden for 

lånerammen på 16,5 mio. kr.
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3. anlægsbevllingen på 3 mio. kr. frigives.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

4. Oversigt nedrivninger Værkergrunden (1316355 - EMN-2015-00522)
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4 (Åben) Forslag til udtagning af arealer til boligformål af kommuneplanen
Sags ID: GEO-2013-18566

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forbindelse med offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.B.04.16.01, Boliger ved 

Solsbæk Strand og kommuneplantillæg nr. 15.03 har Erhvervsstyrelsen nedlagt veto mod 

lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse 

strider mod de statslige interesser, at udvide kommuneplanens rummelighed for arealer 

til boligformål. Det er en statslig interesse at påse, at kommunerne økonomiserer med 

inddragelse af landzonearealer til byzone. 

Det pågældende lokalplanområde er i beliggende i landzone og udlagt til 

perspektivområde i kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har derfor anmodet om, at 

Frederikshavn Kommune redegør for behovet for at forøge kommuneplanens 

rummelighed til helårsbeboelse og at vurdere muligheden for at reducere allerede 

kommuneplanlagte byvækstarealer som forudsætning for, at styrelsen vil frafalde sin 

indsigelse.

Frederikshavn Kommune har overfor Erhvervsstyrelsen af to omgange redegjort for 

behovet for at udlægge det pågældende område til et nyt boligområde, men styrelsen har 

ikke stillet sig tilfreds med disse redegørelser og krævet, at kommunen udtager et 

allerede udlagt boligområde af kommuneplanen.

Center for Teknik og Miljø har vurderet, at det mest oplagte område at udtage, er den del 

af rammeområde SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone. Dette område har en 

størrelse på 18,5 ha, hvilket stort set svarer til rammeområde SAE.B.04.16 på 17,1 ha, 

som ønskes udlagt i forbindelse med det aktuelle lokalplanforslag. 

Det foreslås derfor, at det indskrives i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, at den 

del rammeområde SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone, udtages af 

kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har krævet, at udtagningen af arealerne indskrives i 

lokalplanforslaget som forudsætning for iværksættelse af de aktiviteter lokalplanforslaget 

muliggør.

Udtagningen fordrer, at der gennemføres en planprocedure efter Planloven.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

den del i rammeområde SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone, udtages af 

kommuneplanen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Forslag til udtagning af areal af kommuneplanen (1304627 - GEO-
2013-18566)
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5 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Nørgårdsvej i Strandby
Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –

Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby – har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2016.

Tillægget indarbejder to planlagte boligområder i Strandby, som planlægges 

spildevandskloakeret i Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med 

den offentlige høring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan – og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

vedtages endeligt uden ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande 
ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)

2. Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
3. Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)
4. Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)
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6 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for 
lån 2016
Sags ID: EMN-2016-01225

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån 

på 225,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 

regnskabsåret 2016, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 26. april 2016 besluttet, 

at der i løbet af 2016, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og 

træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at selskabernes likviditet ikke 

kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages. Se bilag for planlagt 

investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for 2016. 

I henhold til gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte garantier, 

uden at det påvirker kommunens låneramme.

De endelige lån ønskes optaget som 25 årige obligationsbaserede lån.

I henhold til Byrådet beslutning af 30.marts 2011 om indførelse af garantiprovision og 

Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der 

opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 

kommunegarantier til forsyningsselskaber.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne for kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for 

lån på 225,2 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af 

anlægsudgifterne i 2016. 

2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 14 af 49

Bilag

 Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter 
i 2016 (1315606 - EMN-2016-01225)

 Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016 (1315605 -
EMN-2016-01225)
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7 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden – foreløbig helhedsplan (skema 
A), Frederikshavn Boligforening, afdeling 4, Cloosparken
Sags ID: EMN-2011-00443

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden at 
den foreløbige helhedsplan for afdeling 4 Cloosparken, Konsul Cloosvej 1-9, Bülowsvej 
1-11 og 2-12, Barfredsvej 53-57, M. Billesvej 2-8 i Frederikshavn godkendes.
Helhedsplanen har ikke tidligere været behandlet i byrådet. 

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9. december 2015 en sag om, at 
boligforeningen til brug for realisering af helhedsplanen har været nødsaget til at gøre 
brug af den såkaldte Call in beføjelse i almenboliglovens § 37, stk. 4-5, hvorefter 
repræsentantskabet har besluttet at gennemføre helhedsplanen, uanset at 
afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt gennemførelse af helhedsplanen. Sagen herom 
er indberettet til ministeriet i overensstemmelse med gældende regler herom.

Frederikshavn Boligforening oplyser at Cloosparken er nedslidt, ikke tidssvarende, har 
skimmelsvamp problemer og har byggeskader/svigtende fundering. Afdelingen står foran 
en stor renovering, som blandt andet også omfatter nedrivning af 11 ud af 24 boliger. 
Renoveringen udføres med støtte fra Landsbyggefonden.
Boligforeningen oplyser endvidere at de tilbageværende 13 boliger totalrenoveres, hvilket 
vil resultere i bedre komfort og dermed en fremtidssikring af afdelingen. I 7 af boligerne
udføres der pladefundering og nedpresning af minipæle.

Alle boliger får blandt andet ny tagkonstruktion, nye vinduer/døre, nye køkkener, nye 
badeværelser, nye vægge, ny indretning, ventilation, facadeisolering, nye afløb og 
forsyningsledninger, nye tekniske installationer mv.

Der etableres tilgængelighed i terræn, så boligerne er egnet til beboere med behov for 
rullestole, rollatorer mv.

Der udføres desuden energibesparende tiltag i form af blandt andet solceller.

Den samlede udgift til renoveringen udgør 27.507.079 kr. Heraf udgør den støttede del 
12.993.148 kr., og den ustøttede del udgør 14.513.932 kr.

Der vil blive stillet krav om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. efter den såkaldte 
femtedelsregel. Dette indebærer at kommunen skal bidrage med 200.000 kr.
Der skal stilles kommunal garanti for det støttede lån (12.993.148 kr.) på 100 %, med 50 
% regaranti fra Landsbyggefonden.

Der skal endvidere stilles kommunal garanti for det ustøttede lån (14.513.932 kr.). 
Garantiprocenten for dette lån foreligger ikke endnu, men det må forventes at den kan 
blive på 100 %.
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Af Boligforeningens beskrivelse fremgår at 11 ud af 24 boliger vil blive nedrevet. 
Nedrivning forudsætter at boligforeningen får ministeriets godkendelse til nedrivning. Da 
boligerne jf. geoteknisk rapport har så dårlige funderingsforhold at genopretning ikke vil 
være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning. Frederikshavn Kommune har 
endvidere udstedt påbud mod genudlejning af nogle af de 11 boliger pga. for høje 
koncentrationer af skimmelsvamp.

Restgælden på afdelingens realkreditlån er på 0 kr. Afdelingen er gældfri.
Boligforeningen oplyst at efter renoveringen vil huslejen udgøre 741 kr. pr. m2/årligt (2016 
tal). Den nuværende husleje udgør ca. 540 kr. pr. m2./årligt (2016 tal). 

Den forhøjede husleje modsvares af besparelser i forbrug af el og varme.

På afdelingsmøde den 20. oktober 2015 blev helhedsplanen ikke godkendt idet 13 
stemte for og 13 stemte imod. 

Efterfølgende er helhedsplanen godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
den 12. november 2015 i form af reglerne om Call in. 

Sagen om Call in, blev behandlet på Økonomiudvalget den 9. december 2015 hvor 
Økonomiudvalget anbefalede indstillingen om, at betingelserne for anvendelse af 
almenboliglovens § 37, stk. 4 betragtes som værende opfyldte.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for indskud i 
Landsbyggefonden. 

Der er i budget 2017 afsat 84.000 kr. Der er tilstrækkelige midler på kontoen til at 
finansiere kommunens andel på 200.000 kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller til Økonomiudvalget at udvalget, såfremt udvalget 
ønsker projektet realiseret, da at anbefale byrådet, at 

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

2. godkende at kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for det støttede realkreditlån på 100 %
4. kommunen har ikke taget stilling til hvorvidt der ydes kommunal garanti for det 

ustøttede lån
5. den foreløbige anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 201 kr. pr. m2./årligt 

godkendes
6. kommunen godkender, under forbehold af ministeriets efterfølgende 

godkendelse, nedrivning af 11 ud af i alt 24 boliger fordi genopretning ikke vil 
være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning jf. geoteknisk rapport 
om dårlige funderingsforhold.

7. indstillingen er i det hele betinget af, at ministeriet ikke omstøder den i helhold til 
almenboliglovens § 37, stk. 4-5 trufne beslutning (Call in)

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

3. kort Cloosparken (1315974 - EMN-2011-00443)



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 18 af 49

8 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - Skema A – opførelse 
af 36 almene familieboliger i Frederikshavn, beliggende øst 
Sags ID: GEO-2016-01524

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Boligselskabet Nordjylland anmoder om godkendelse af 
skema A - opførelse af 36 almene familieboliger. Der henvises til tidligere behandling af 
sagen i Økonomiudvalget den 10. februar 2016 hvor Boligforeningen Nordjylland 
fremsendte notat med beskrivelse af et boligprojekt i samarbejde med Beach House A/S. 
Boligforeningen Nordjylland ønskede tilsagn om, at kunne arbejde frem mod en egentlig 
støttesag. Indstillingen blev godkendt.

Boligerne er beliggende i Frederikshavn øst for Fakta butikken ud til Apholmenvej. 

Byggeriet har ikke en endelig adresse endnu.

Byggeriet planlægges opført som en kombination af 36 almene familieboliger og 12 
boliger opført og ejet af Beach House A/S.

Bygherren oplyser blandt andet, at byggeriet tænkes opført som et punkthus på 12 
etager. Der bliver 4 lejligheder på hver etage, hvoraf de 3 bliver almene familieboliger på 
hhv. 87, 104 og 106 m2 og 1 privat lejlighed på 135 m2 opført og ejet af Beach House 
A/S. Fordelingstallet er 69 % alment byggeri og 31 % privat byggeri.

Målgruppen for byggeriet bliver ifølge bygherren børnefamilier og seniorsegmentet.
Det er aftalt mellem Boligselskabet Nordjylland og Beach House A/S, at hele projektet 
udbydes samlet i et indbudt totalentrepriseudbud, således at det er de samme 
håndværkere både på de almene og private boliger.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 36 almene boliger er 69.036.000 kr. 

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 
dermed 6.903.600 kr.

For kommunens behandling af støttesagen opkræves et af byrådet fastsat gebyr på 2,5 
promille af anskaffelsessummen. (Gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver 60.751.000 kr. 

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 99 m2 bliver ca. 86.823 kr. årligt, svarende til 
ca. 7.235 kr. pr. måned ekskl. forbrug.
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Der anmodes om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig husleje på 877 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser
Ud fra det foreliggende projekt skal der forventes, at der er et grundkapitalindskud på 
6.903.600 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 
5,5 mio. kr., samt i 2015 overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr.

Samlet er der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret 
og godkendt forbrug af byrådet på 4,9 mio. kr.

Fra boligforeningerne er der modtaget tilbagemeldinger om forventninger/ønsker til 
byggeri af boliger i 2016 og 2017, svarende til en indskudskapital på 24,8 mio. kr. Det er 
dog vurderingen, at flere af disse projekter ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor 
der i de afsatte midler i budgettet er plads til dette projekt.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Center for teknik og miljøs bemærkninger:
Umiddelbart kan projektet indpasses efter lokalplanens bestemmelser.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 69.036.000 kr. for boligerne på 
følgende vilkår:
 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes
 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er 

bindende for bygherren
 at byggeriet påbegyndes senest 1. maj 2017
 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger
2. der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 877 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. kort Sea Tower (1315973 - GEO-2016-01524)
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9 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 21 af 49

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

2. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal 
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet  i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 12-05-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler politikken, idet det  forudsættes, at politikken skal 
byrådsbehandles.

Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

8. UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
9. Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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10 (Åben) Etablering af et samlet kørselskontor
Sags ID: EMN-2016-01061

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

PMU/KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I 2013 etablerede Frederikshavn Kommune et kørselskontor med det formål at samle 

kørselsordninger fra forskellige centre og sikre en ensartet, smidig og gennemsigtig 

service for borgerne. Etableringen af Kørselskontoret skulle sikre en optimering af 

kommunens kørselsordninger og dermed give en besparelse på området. Alle opgaver 

vedrørende handicap- og skolebuskørsel blev derfor samlet i kommunens Kørselskontor 

pr. 1. marts 2013.

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til skole, 

dagtilbud, handicap, læge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er 

variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og 

årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration 

og myndighedsopgaven på taxa er placeret i Center for Teknik og Miljø.

Det er politisk besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 11. november 2015 og i Plan- og 

Miljøudvalget 1. december 2015, at alle skolebusruter gældende fra august 2016 skal 

være åbne ruter og dermed en del af den kollektive trafik.

Det er direktionens anbefaling, at administration for kollektiv trafik på de åbne ruter og 

taxa samles i Kørselskontoret til køreplanstart pr. august 2016. Direktionen indstiller, at 

den samlede driftsadministration for kollektiv trafik og taxa-administration samt bevilling 

overflyttes til Kultur og Fritidsudvalget og placeres i kommunens Kørselskontor, der hidtil 

har planlagt og koordineret skolebusruter og administreret al øvrig kørsel.

For kommunens borgere vil det være en fordel med én indgang til al kørsel i kommunen 

ved både bestilling af kørsel, klager over samme og den øvrige administration. 

Kørselskontoret har et godt lokalkendskab i forbindelse med planlægning af ruter og 

gennemførelse af priseffektive udbud på både taxapakker og busruter. Kørselskontoret 

har allerede opnået stor erfaring med de lukkede busruter, udstedelse af buskort samt 

samarbejder i tæt dialog med skoler, forældre, vognmænd og andre interessenter. 

Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede 

kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer. 
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Ved at samle planlægningen af ruterne opnår vi en øget mulighed for koordinering og 

optimering af ruterne i og omkring kommunen. Dette til gavn for borgerne både i byerne 

og i opland.

Plan- og Miljøudvalget, i regi af Center for Teknik og Miljø, afslutter igangværende 

trafikprojekter, blandt andre nedenstående:

 Biogasbusser 

 Strategisk opgradering af stoppesteder 

 Internet i skole- og uddannelsesbusser 

 Weekendbetjening i den sydøstlige del at kommunen

 Sommerbus i Skagen  

 Go More

Den overordnede trafikpolitiske planlægning, herunder den overordnede 

trafikplanlægning med ventefacilitet og stoppesteder, fortsætter som hidtil, som en del af 

Plan- og miljøudvalgets overordnede ressortområde og inden for eksisterende 

budgetramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der overføres ikke personale fra Center for Teknik og Miljø i forbindelse med etableringen 

af et samlet kørselskontor idet økonomien i forbindelse med opgaven som hidtil 

varetages ved intern fakturering.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at 

driftsadministration vedrørende kollektiv trafik og taxa overføres fra Center for 

Teknik og Miljø til Kørselskontoret, Center for Bibliotek og Borgerservice med 

virkning pr. 8. august 2016.

2. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevilling for 

kollektiv trafik på 13,4 mio. kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår samt forbrug i 

2016 flyttes fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning 

pr. 1. januar 2016.

3. Indtægtskrav på taxabevillingen på 47 t.kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår 

samt forbrug i 2016 flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med 

virkning pr. 1. januar 2016. 

4. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler 

overfor Frederikshavn Byråd at beslutte at forberede sag om vedtægtsændring til 

byrådets godkendelse på møderne i juni og august, hvor ressortområderne 

Kollektiv Trafik og Taxa flyttes fra Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget til 

Kultur- og Fritidsudvalget. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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11 (Åben) Økonomiorientering maj 2016
Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 

aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var 

kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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12 (Åben) Forlængelse af bankaftale med Nordea
Sags ID: EMN-2016-01240

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune var i 2012 i udbud med kommunens bankforretninger (de 

daglige bankforretninger, rådgivningsaftale om aktivpleje og rådgivningsaftale om 

passivpleje). Udbuddet blev dengang vundet af Nordea for en 4-årig periode med 

mulighed for at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

Den nuværende aftale udløber med udgangen af kalenderåret 2016. 

Vi har været i dialog med Nordea, for at høre om de er interesseret i, at forlænge aftalen 

med kommunen, hvilket de er.

Årsagen til at vælge, at forlænge aftalen frem for at gå i udbud nu, er at det ikke kan 

forventes, at vi kan få en så god aftale, som den vi har på nuværende tidspunkt.

Vi har rådført os med vores uafhængige rådgiver (Lundgreen’s Capital), der ligeledes 

anbefaler at forlænge aftalen.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at bankaftalen med Nordea forlænges med 2 x 12 

måneder.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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13 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016
Sags ID: EMN-2016-01117

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016 
til klubbens elitesatsning for ungdomsspillere.

Klubbens unge spillere har i sæsonen 2015 opnået flotte resultater i eliteturneringer i ind-
og udland. Bl.a. har Puk Lyng Thomsen været med på holdet, der vandt VM-sølv og 
Mads Lykke Nielsen var med på holdet, der vandt EM-sølv.

I 2016 vil klubben fortsætte udviklingen af Sub-elitespillere og målet er, at man kan skabe 
økonomisk grund lag for, at 7-8 spillere kan komme ud og deltage i minimum 7 
turneringer.

I 2016 vil 11 elever fra Sportscollege deltage i klubbens elite-træning. 

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale på 25.000 kr.

Som modydelse tilbydes opsættelse af et sponsorskilt på banens hul 17 og på elite-
væggen i klubhuset. 

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 20.000 kr.  
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 
forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 
reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 
under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 

Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr. 

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
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at der indgås en sponsoraftale på 20.000 kr. med Frederikshavn Golfklub med 
modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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14 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Skøjteforening om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01114

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Skøjteforening om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2016 til klubbens elitesatsning for ungdomsspillere.

Klubbens unge spillere har i sæsonen 2015 opnået flotte resultater i eliteturneringer i ind-
og udland. Bl.a. har Malene Andersen, Cecilie Drejer og Josephine Kærsgaard deltaget i 
NM i Norge. Ydermere har klubben haft en af sine talentfulde løbere udtaget af Dansk 
Skøjteunion til at deltage i et talentudviklingsprogram, hvor de allerbedste løbere i 
Skandinavien var samlet i Finland 4 gange af en uges varighed, og blev trænet af 
canadiske og finske landsholdstrænere. 

I 2016 vil klubben fortætte udviklingen af eliteløbere og man vil bl.a. deltage med 5 
skøjteløbere i NM. Desuden er 2 skøjteløbere fra klubben udtaget til Junior Grandprix –
svarende til VM for juniorer.

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale på 20.000 kr.
Som modydelse tilbydes logo på træningsdragter på de 5 skøjteløbere, der skal deltage i 
NM samt profilering på klubbens hjemmeside.

Frederikshavn Kommune har ikke tidligere ydet sponsorstøtte til klubben.  

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 
forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 
reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 
under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 

Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr. 

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
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at der indgås en sponsoraftale på 20.000 kr. med Frederikshavn Skøjteforening med 
modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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15 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om 
indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01282

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om indgåelse af sponsoraftale 

for sæsonen 2016-2017.

Frederikshavn Blackhawks spiller i floorball-ligaen damer og herrer under Dansk Idræts 

Forbund - landets bedste række. I den afsluttede sæson 2015 - 2016 blev dameholdet nr. 

3 og vandt således bronze. Herreholdet deltog i medaljeslutspillet og sluttede blandt 

landets 8 bedste ligahold.

Klubben anfører, at et sponsorat skal medvirke til videreudvikling af det store ungdoms-

og elitearbejde, som klubben gennemfører.  Ungdomsafdelingen har løbende udviklet 

flere profiler, som har markeret sig positivt på det danske landshold – både damer og 

herrer. 

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016 - 2017 på 200.000 

kr. 

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 

bandereklame i Abildgaardhallen og i Arene Nord under kampe. Frederikshavn 

Kommune profileres endvidere på klubbens hjemmeside, i kampprogrammer og i 

kampannoncer.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 75.000 kr. for 

sæsonen 2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.
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Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Frederikshavn Blackhawks Floorball 
Club med modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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16 (Åben) Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01118

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016-

2017.

Vendsyssel Håndbold spiller i 1. division damer under Dansk Idræts Forbund - landets 

næstbedste række. I den afsluttede sæson 2015 - 2016 var holdet med i toppen af 1. 

division.

Klubben anfører, at man arbejder på at skabe et bredere sammenhold med klubberne i 

kommunen og i regionen bl.a. for at sikre, at de lokale talenter har mulighed for at udvikle 

sig og dermed øge muligheden for at komme til at spille på højeste niveau. 

I sæson 2015 - 2016 har Vendsyssel Håndbold været eksponeret via 13 hjemmekampe 

og har 2 gange været vist på TV (Kanal Sport).

I den afsluttede sæson har 6.386 tilskuere overværet Vendsyssel Håndbolds 

hjemmekampe. Der har været vist 3 TV kampe på Kanal Sport. Herudover har der været 

en meget bred eksponering på lokale, regionale og landsdækkende medier.

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016 - 2017 på 100.000 

kr. 

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 

bandereklame i hallen under kampe. Frederikshavn Kommune profileres endvidere på 

Vendsyssel Håndbolds hjemmeside, i kampprogrammer og i kampannoncer.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 75.000 kr. for 

sæsonen 2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.
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Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 

vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –

at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Vendsyssel Håndbold med modydelser 

som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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17 (Åben) Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01121

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 

2016-2017.

Vendsyssel Elite Badminton, der er et holdfælleskab mellem Frederikshavn Badminton 

Klub og Skagen Badminton Klub, spiller på 11. år i Badminton-ligaen under Dansk Idræts 

Forbund - landets bedste række.

Holdet deltog i indeværende sæson i slutspillet om det danske mesterskab, og er således 

blandt de 8 bedst placerede klubber i landet.

Klubben anfører, at man har skabt et attraktivt træningsmiljø, som tiltrækker talentfulde 

spillere fra andre byer i Jylland.  

Som Nordjyllands eneste ligahold får holdet omfattende omtale i de lokale medier TV2-

Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier, Kanal Frederikshavn og Skagen Avis. TV3 

Sport 1, (landsdækkende) sender flittigt fra badmintonligaen, ligesom der ofte er artikler 

og klip på Badminton Danmarks websider. 

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016-2017 på 175.000 

kr.

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 

bandereklame i Arene Nord og Skagen Sportscenter under kampe. Frederikshavn 

Kommune profileres endvidere på VEB’s hjemmeside, i kampprogrammer og i 

kampannoncer.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 175.000 kr. for 

sæsonen 2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 
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Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
at der indgås en sponsoraftale på 175.000 kr. med Vendsyssel Elite Badminton med 
modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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18 (Åben) Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01123

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 

2016-2017 for ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks.

Frederikshavn White Hawks spiller i Ishockey-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund -

landets bedste række. I den afsluttede sæson 2015-2016 blev holdet nr. 3 i slutspillet om 

det danske mesterskab. Holdet var endvidere i Pokal-finalen, som man dog tabte.

Frederikshavn White Hawks får i forbindelse med kampe omfattende omtale i de lokale 

medier TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal Frederikshavn. Holdet har 

i sæsonen været part i 10 kampe, der blev vist direkte på TV2 Sport. 

Elite Nord Frederikshavn ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016-

2017 på 250.000 kr.

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragter og strømper. Der vil endvidere 

være logo og bandereklame i hallen. Frederikshavn Kommune vil herudover blive 

profileret i kampannoncer og kampprogrammer samt på hjemmesiden.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet sponsorstøtte med 200.000 kr. for sæsonen 

2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige 

værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.
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Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 

vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –

at der for sæsonen 2016-2017 indgås en sponsoraftale på 200.000 kr. med Elite Nord 

vedrørende Frederikshavn White Hawks med modydelser som tilbudt.

Udgiften kan afholdes af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet med 185.000 kr. og pulje til eliteidræt med 15.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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19 (Åben) Ansøgning fra FFI Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for 
sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01227

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra FFI Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016-2017.

FFI Håndbold spiller i 1. division herrer under Dansk Idræts Forbund - landets 

næstbedste række. I den afsluttede sæson 2015 - 2016 rykkede holdt op fra 2. division.

Klubben anfører, at man i sæson 2015/2016 har været toneangivende i 2. division og at 

man forventer at kunne gøre en rigtig god figur i 1. division og forhåbentlig på sigt at 

kunne spille sig op i ligaen – landets bedste række.

Holdet vil i den kommende sæson være det højst rangerende herrehold i Vendsyssel.

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016 - 2017 på 100.000 

kr.

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være loftsreklame 

i Idrætshallen med kommunens logo. Frederikshavn Kommune profileres endvidere på 

Vendsyssel Håndbolds hjemmeside, i kampprogrammer og i kampannoncer samt i 

forbindelse med Rødspætte Cup.

Frederikshavn Kommune har ikke i 2015 ydet klubben sponsorstøtte. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 41 af 49

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med FFI Håndbold med modydelser som 
tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb som pulje til eliteidræt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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20 (Åben) Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium
Sags ID: EMN-2016-01209

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget 2016/2017 
bilagt 10-årig vedligeholdelsesplan.

Kollegiet arbejder med 3-årige budgetter, så budgetmaterialet består af budget 2016-
2017, 2017-2018 og 2018-2019.

Frederikshavn Kollegium består af 256 lejligheder.

Budget 2016/2017 balancerer og er inklusiv afvikling over 10 år af opsamlet 
driftsunderskud. Der er dog afsat en post på 131.428 kr. som ekstraordinær afvikling af 
underskud.

Der er i budgettet indregnet en lejeledighed på 11 %.

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.

Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og frasolgt 
kollegiebygningen Hånbækvej 46, Frederikshavn, indeholdende 46 lejligheder.

Kollegiet fastholder de driftstilpasninger, der reducerer driftsudgifterne tilstrækkeligt til at 
undgå huslejestigninger. Bestyrelsen samarbejder fortsat med beboerrådet omkring de 
frivilliges rengørings- og viceværtsfunktioner og man har fortsat fokus på 
energibesparende foranstaltninger. 

Tidligere års oparbejdede underskud blev i 2014 ekstraordinært nedbragt ved frasalget af 
kollegieblok og overskud i regnskabsårene 2013/14 og 2014/2015. Det herefter 
akkumulerede underskud budgetteres nedbragt med 431.731 kr. i 2015/16 og 
efterfølgende år. 

Kollegiet har opsagt sin kassekredit, idet man ikke mere har brug for eksterne 
kreditfaciliteter til kollegiets drift.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet efter en teknisk gennemgang af kollegiets 
bygninger.

Budgettet og vedligeholdelsesplanen er godkendt af kollegiets bestyrelse den 2. maj 
2016.
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Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende budget 2016-2017 og 10-årig vedligeholdelsesplan for Frederikshavn 
Kollegium. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Budget2016-2019 (1315104 - EMN-2016-01209)
 Vedligeholdelsesplan 2016-2027 (1315106 - EMN-2016-01209)
 10-årig Vedligeholdelsesplan16til27 (1315105 - EMN-2016-01209)
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21 (Åben) Revideret personalepolitik: Politik for håndtering af fysisk og 
psykisk vold
Sags ID: EMN-2014-01615

Sagsbehandler: Claus Sørensen

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Erstatningsnævnet indførte i oktober 2015 ny praksis for vurdering af voldsepisoder, hvor 

der ikke er foretaget politianmeldelse. Derfor er det nødvendigt at revidere Frederikshavn 

Kommunes personalepolitik, Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold. HovedMED 

har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til revideret personalepolitik for 

området. Forslaget består af en personalepolitik, der udtrykker holdninger og principper, 

og en række bilag, der vejleder ledere og medarbejdere om den praktiske forebyggelse 

og håndtering af fysisk og psykisk vold. Byrådet skal alene tage stilling til selve 

personalepolitikken.

Væsentlige hovedpunkter:

Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i arbejdstiden, er der tale om en arbejdsskade, 

som skal anmeldes i arbejdsskadesystemet.

Sideløbende kan vold anmeldes til Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for

forbrydelser. Det er en erstatning, man kan få udover det, som man eventuelt har krav på 

i den almindelige arbejdsskadesag.

Tidligere har Erstatningsnævnet anerkendt en dispensation til at politianmelde såfremt 

der er tale om eksempelvis plejepersonale, pædagoger, skolelærere og andre 

personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner. Den dispensation bliver nu 

indskrænket, så det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at man tilhører den 

personalegruppe. Fremover skal der ligeledes være pædagogiske eller 

behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse.

Ifølge Civilstyrelsen vil Erstatningsnævnet som altovervejende hovedregel ikke 

tilsidesætte vurderingen af pædagogiske og behandlingsmæssige grunde til at undlade 

politianmeldelse, hvis der er udarbejdet et notat fra arbejdsgiver, der beskriver de 

pædagogiske/behandlingsmæssige hensyn om, hvorfor der ikke er foretaget en 

politianmeldelse. Således er udmeldingen her, at lederen af det pågældende arbejdssted, 

sammen med medarbejderen (og evt. inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten), inden 

for 72 timer (der kan være godkendte begrundelser for en senere vurdering) efter 

episoden skal beslutte, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, eller om der er 

pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der gør at politianmeldelse skal 
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undlades. Er sidstnævnte tilfældet, skal lederen udfærdige en skriftlig vurdering som skal 

journaliseres sammen med en beskrivelse af episoden. 

De hidtidige regler forpligtede arbejdsgiveren til at sørge for at vurdere og forebygge 

risikoen for arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Med de nye regler er denne pligt 

udvidet til også at omfatte arbejdsrelateret vold, der kan forekomme uden for arbejdstid.  

De nye pligter betyder, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede 

sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med 

arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Vejledningen kan for eksempel handle om, 

hvordan en lærer bedst håndterer en vred forælder, som vedkommende møder uden for 

arbejdstiden. 

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til 

politianmeldelse, hvis en ansat har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for 

arbejdstiden. Arbejdsgiveren vil kun blive pålagt pligter, som arbejdsgiveren kan løfte på 

arbejdspladsen. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Politik for 

håndtering af fysisk og psykisk vold godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

3. 16-360 Forebyggelse af vold og trusler (4) (1316541 - EMN-2014-
00956)
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22 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (ØU)
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele Frederikshavn 

Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at sikre, at statistikken er så 

retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. timelønnede, tjenestemandspensionister 

og honorarlønnede er fjernet fra de fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til at 

indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, 

Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under 

de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 

måneders tilbageblik for perioden marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den 

vedlagte statistik for hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefraværet på.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Bilag

 Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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23 (Åben) Opsamling fra Ungebyråd
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet konkrete 

anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at markedsføre Frederikshavn kommune 

og Ungebyrådet, modtager Økonomiudvalget her Ungebyrådets input.

Sigtet er, at Økonomiudvalget drøfter og vurderer, hvordan Ungebyrådets anbefalinger 

kan indtænkes i de fremadrettede indsatser.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at der igangsættes en særlig markedsføringsindsats for 

Ungebyrådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-2016-
00092)
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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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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 indfly-
delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 
endeligt af Byrådet.

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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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 findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

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

at se ud.
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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 geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således 
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-
get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 
økonomi.

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 findes 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, flyttes 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 flytte/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 findes ingen fredede bygninger inden for lokalplanens område. På 
ejendommen Nørgårdsvej 44 findes 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 afledes til det of-
fentlige kloaksystem, mens regnvand nedsives eller afledes lokalt på an-
den vis. Der må ikke afledes 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 findes 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 aflyses.

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, El-
ling samt alle parceller der efter den 24. juni 2015 udstykkes fra de 
nævnte ejendomME.

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 trafikforholdene 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 tagflade 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 overflade 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 reflekterende 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 tagflader ligge plant  
 med tagpladen, som de monteres eller indbygges på. På flade 
 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 flyttes 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-
fikkens 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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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 18.05.2016.

Birgit 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 



Lokalplan FRE.B.03.03.01 – Boligområde nord for Frederikshavn 

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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Lokalplan  SAE.C.05.20.01● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide anvendelsen af 
bestående lokaler i bygningen Hjørringvej 435, Østervrå (tidligere bank
-bygning) således, at ejendommen også kan anvendes til kirkelige formål med 
tilhørende mødelokaler og café samt til øvrige  kulturelle formål.

Lokalplanen har været fremlagt som forslag i offentlig debat i perioden fra den 
23. februar 2016 til den 19. april 2016.  Høringsperioden har ikke givet anledning 
til ændringer i planen.

Eks. bygnings facade mod Bredgade
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Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter 
forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor 
området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealan-
vendelse 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 indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parke-
ringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Så-
danne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforan-
staltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksi-
sterende 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 overensstemmelse med lokalplanen. En 
lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grund-
ejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foran-
staltning eventuelt gennemføres.

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

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægs-
arbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre 
større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlæg-
ning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker 
også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, 
der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den lø-
bende 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 fast-
lagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommune-
planen, 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 Plan-
systemdk.dk.

Lokalplan SAE.C.05.21.01● Hvad er en lokalplan?
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Hvordan er en lokalplan opbygget?

En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

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

kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende områ-
de, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbe-
stemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende 
lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. 
Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscree-
ningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokal-
planforslaget.

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

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

ciserer lokalplanens bestemmelser, og

Eks. bygnings facade mod Hjørringvej





9

Lokalplan SAE.C.05.20.01● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund

Denne lokalplan er udarbejdet på foranledning af en privat grundejer, 
der har ønsket at udvide anvendelsen af eksisterende bygning på ejendommen 
Hjørringvej 435, Østervrå.  Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.19.0 for et om-
råde til centerformål beliggende i Østervrå midtby med en afgrænset anvendel-
se til butiksformål, liberale erhverv  samt boligformål. Med denne lokalplan ud-
vides anvendelsen af ejendomnmen til også at omfatte kulturelle formål, herun-
der kirkelokale med tilhørende mødelokaler, café og lign. Samtidig fastholdes de 
nuværende anvendelsesmuligheder. .

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at sikre, at ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå i 
fremtiden kan anvendes til centerformål, herunder butikker, liberale erhverv, 
kontor, bologformål samt til kuturelle formål , herunder kirkelokale med tilhø-
rende mødelokaler og café

Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4be Østervrå By, Torslev med et 
areal på 577 m2, beliggende Hjørringvej 435, Østervrå.
 Lokalplanens område afgrænses mod nord af Hjørringvej, mod vest af Bred-
gade, mod syd af et parcelhus og mod øst af en etagebygning med liberalt er-
hverv og bolig.

Ejendommen er beliggende centralt i Østervrå midtby og har været anvendt til 
bankvirksomhed siden ejendommens opførelse. Oprindeligt har første sal væ-
ret anvendt som bolig for bankbestyreren, men er senere blevet ombygget 
til mødelokale/kantine, samt mindre møde/kontorlokaler.
Foran bygningen mod Hjørringvej er der et flisebelagt torv, med skulptur 
og plads til byens juletræ. 

Bæredygtige tiltag

Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række til-
tag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedva-
rende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn  Kommunes ge-
ografiske 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. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer blandt 
andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima, af 
en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke 
langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en 
effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som 
lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige byggema-
terialer.
Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværksmæssigt 
højt niveau.
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Ejendommen har vejadgang fra Hjørringvej og fra Bredgade

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur

Lokalplanområdet er centralt beliggende i Østervrå by, som iht. det kommuna-
le byperspektiv har status som lokalby i byzone.  Området er  jf. kommuneplan 
2015 ikke omfattet af særlige natur- eller landskabsudpegninger, men udpeget 
som en del af et områe til flersidig arealanvendelse, som iht. retningslinie  17.5 
skal understøtte mulighederne for at tilgodese flere hensyn til eksempelvis na-
tur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv.  

Planområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 1.19.0 for et område til cen-
terformål i Østervrå  og lokalplanen fastholder områdets nuværende byzone-
status og bymæssige anvendelse til centerformål med en udvidelse af anven-
delsesmulighederne indenfor dette centerområde som bl.a.  vurderes, at kunne  
styrke bosætnings- og erhvervsinteresser i Østervrå by. Lokalplanen  vurderes 
derfor  ikke, at være i strid med kommuneplanens retningslinier og hovedstruk-
tur

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Planområdet er omfattet af kommuneplanramme SAE.C.05.20  Område om-
kirng Hjørringvej med en overordnet anvendelse til blandet bolig og erhverv 
og en specifik anvendlese til Butikker, butikker med værksted, hotel, restaurant, 
klinikker, kontorer og service samt boliger og institutioner. Virksomhedsklasse 
1-3. Såfremt kontorer, klinikker eller lignende placeres langs en strøggade skal 
de hovedsageligt søges placeret på første og/eller anden sal eller i baghuse. 
Lokalplanens  hensigt er,  at udvide anvendelsesmulighederne til også at om-
fatte kulturelle formål, herunder kirkelokale  med tilhørende mødelokaler og 
cafe, for ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå,   og denne udvidelse af anven-
delsesmulighederne vurderes, at forudsætte en tilføjelse ift. hidtidige kommu-
neplanramme. Sideløbende med denne lokalplan udarbejdes derfor et tillæg 
til kommuneplanen nr. 15.17 som muliggør den udvidede anvendelse for ejen-
dommen Hjørringvej 435, Østervrå indenfor eksisterende kommuneplanram-
meomåde SAE.C.05.20 som derudover ikke ændres.  

Klimatilpasningsplan
lokalplanområdet er omfattet af risikokortlægningen iht. klimatilpasningspla-
nen for Frederikshavn Kommune som i udgangspunktet beskriver risiko for over-
svømmelse i forbindelse med havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbs-
stigning og nedbør. Lokalplanens område er beliggende 17 km fra Kattegatky-
sten og det vurderes, at der ikke er særlig  risiko for oversvømmelse af lokalplan-
området som følge af havspejlsstigning/højvandssituationer. Lokalplanomrdået 
udgør eksisterende bymæssig bebyggelse og  ændrer ikke mulighederne/om-
fanget af bebyggelse ift. hidtidige plangrundlag. Der skal dog  ved ny bebyg-
gelse/ombygning tages hø’jde  for den øgede risiko for oversvømmelse/stigen-
de grundvandsspejl  jf. udpegningen.  Frederikshavn Spildevand A/S overvejer 
mulighederne for at seperatkloakere området, hvorved regn- og spildevand af-
ledes hver for sig, hvilket vurderes, at ville mindske risikoen for oversvømmelse 
somm følge af opstuvet regn/spildevand i kloaksystemet. Grunejere indenfor lo-
kalplanens område anbefales derfor at seperatkloakere det interne kloaksystem 
på grundene.   
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering 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 screenede miljøforhold som vurderes, at blive påviket 
væsentligt af planerne. 

Detailhandel
Østervrå er i det kommunale byperspektiv fastlagt som  lokalby i byzone  og 
planområdet  som udgør en del af bymidten omfattes af detailhandelsområ-
de: lokalcenter Østervrå øst,  som i rammen muliggør  dagligvarebutikker med 
maksimal butiksstørrelse på 1.000m2, udvalgsvarerbutikker med en maksimal 
butiksstørrelse på 1000m2 og uden mulighed for særlig pladskrævende varer-
grupper. Lokalplanen fastholder nuværende plangrundlags mulighed for butik-
ker indenfor området . Jf. kommuneplan 2015 er der fastlagt en ramme på maksi-
malt 7.000m2 butiksareal, hvoraf der er registreret en eksiterende udnyttelse på 
5.789 m2 (2013). Der er således mulighed for etbalering af nye butikker indenfor 
rammen.

Indvindingsopland
Planområdet  udgør en del af et område med drikkevandsinteresser (OD) og lig-
ger indenfor indvindingsopland  (Østervrå vandværk). Lokalplanen fastholder 
nuværende arealanvendelse til centerformål (miljøklasse 1-3) og vurderes ikke 
at påvirke drikkevandsinteresserne i området.  Området er beliggende indenfor 
nitrafølsomt indvindingsområde (NFI), men vurderes ikke at have betydning idet 
der er tale om eks. bymæssig bebyggelse/anvendelse. 

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse iføl
-ge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsy
-ning i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal 
i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må 
ikke opvarmes med el

Vandforsyning
Området er tilsluttet den almene vandforsyning Østervrå Vandværk iht. Frede-
rikshavn Kommunes  vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. 
Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. 
I henhold til spildevandplanen er området fælleskloakeret, hermed menes, at 
regn- og spildevand afledes i samme ledning til det offentlige kloaksystem. 
Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til fællessystemet, mens 
øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn 
Spildevand A/S overvejer mulighederne for en ændring af spildevandsplanen, 
hvor området separatkloakeres – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin led-
ning. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssyste-
met, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Fre-
derikshavn Spildevand A/S anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene 
etableres som separatsystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 35 % af det 
matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand 
på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det pri-
vate kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
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Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.

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

Støjforhold
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehand-
ling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Bygningsreglemen-
tets krav om støjniveauet fra trafik skal overholdes. Det vurderes, at realiseringen 
af lokalplanen ikke giver anledning til støjgener. 

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

Veje
Vejadgangen til ejendommen sker fra Hjørringvej og Bredgade

Kollektiv trafik
Østervrå betjenes af NT rute 77 (Frederikshavn-Brønderslvev) og rute 78 (Hjør-
ring -Sæby)

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle skal adgangsarealer til bygnin-
ger mv. anlægges efter  gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvis-
ning 230.

Parkering
Der skal etableres handicapparkering tættest muligt på hovedindgangen eller 
adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 50 m. 
For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. Den første af dis-
se bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal 
være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgænge-
lighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

Såfremt det ikke er muligt, at etablere det beregnede antal parkerings  
pladser inden for egen grund eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i 
den konkrete byggesag fravige parkeringskravet mod indbetaling af et bidrag 
til Frederikshavn Kommunes parkeringsfond, mhp. etablering af det manglende 
antal parkeringspladser andetsteds. 

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 ik-
ke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkab-
ler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gaslednin-
ger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig 
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der er tinglyst følgende servitutter: indenfor lokalplanområdet
10.09.2004 Dok om fjernvarmeledninger, færdselsre mm.
17.06.2005 Lokalplan nr. 1.19.0

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

Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan 1.19.0 for et område til centerformål i Østervrå aflyses indenfor lokal-
planens område ved lokalplanens endelige vedtagelse:

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

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforsla-
get er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2, give tilla-
delse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 23. februar 2016  og indtil den en-
deligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 23. februar 2017 .
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Kommuneplantillæg nr. 15.17

Lokalplanrammer for SAE.C.05.20

Områdenavn:   Område omkring Hjørringvej

Overordnet anvendelse  Blandet bolig og erhverv 

Anvendelse   Butikker, butikker med værksted, hotel, restaurant, klinikker, kontorer og service samt   
    boliger og institutioner. Ejendommen Hjørringvej 435, Østervrå, matr.nr. 4be,    
                    Østervrå  By, Torslev kan deruudover benyttes til  kulturelle formål, herunder    
    kirkelokale med tilhørende         
    mødelokaler og café. Virksomhedsklasse 1-3. Såfremt kontorer, klinikker 
    eller lignende placeres langs en strøggade skal de hovedsageligt søges placeret på   
    første og/eller anden sal eller i baghuse

Detailhandel   I området kan der etableres butikker, der forhandler dagligvarer og udvalgsvarer. Der   
    kan planlægges for/etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 2000 m² og  
    udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 1000 m².Flere rammeområder    
    kan indgå i lokalcentret.
    For så vidt angår det maksimale butiksareal indenfor lokalcentret henvises til kommu  
    neplanens retningslinjer for detailhandel. 

Virksomhedsklasse  Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle rammebestemmelser.

Nuværende zoneforhold  Byzone

Frentidig zonestatus  Byzone 

Bebyggelsesprocent   Maks. 30 % for åben-lav
    Maks. 40 % for tæt-lav
    Maks. 45 % for anden bebyggelse
    Maks. 110 % langs Hjørringvej for etagehusbebyggelse eller blandet bebyggelse  
Etageantal og bygningshøjde  Maks. 2,5 etage og maks. 10,0 m for den »midterste del« af Hjørringvej samt en del af   
    Vrængmosevej og Bredgade.
    Maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m for den resterende del af rammeområdet.  

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en   
    anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante høringsparter   
    har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen, og Byrådet   
    har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil 
    nedlægge forbud mod nedrivning.
    Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares.
    Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det centrale register over   
    fredede og bevaringsværdige bygninger.
    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse. 

Bygningsforhold i øvrigt  I området kan der opføres åben-lav, tæt lav og etagehusbebyggelse. Ny- og ombyg  
    ninger skal ske i tråd med den oprindelige bebyggelse

Grundstørrelse   For varieret sammenhængende byggeri i 1-1,5 etage og eventuelt 2 etager gælder, at   
    grundstørrelsen skal være min. 500 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesarealer).
    I udlagte centerområder med fritliggende bebyggelse (ikke områder, hvor der er mu  
          lighed for byggeri i skel) og på baggrund af en konkret vurdering/planlægning kan   
    grundarealet udgøre min. 350 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesarealer).
    For etagehusbebyggelse (som defineret i bygningsreglementet) i udlagte centerområ  
    der, hvor der ikke er mulighed for byggeri i skel, skal der udlægges friareal (opholds  
    areal og parkeringsareal svarende til 25 % af etagearealet). 

Opholdsarealer               Min. 10 % af erhvervsarealet
    Min. 50 % af boligarealet Ingen

Parkering                         Se de generelle rammebestemmelser for parkering

Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 10. februar 2016 til offentlig 
    fremlæggelse i henhold til planlovens § 24. 

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester             Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester             Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov nr. 179 af 24.02.2015 - med senere ændringer - fastsættes her-
ved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1
 at området kan anvendes til centerformål, herunder butikker, liberale  
 erhverv, kulturelle formål, herunder kirkelokale med tilhørende møde 
 lokaler og café samt boligformål.

2. Område og zonestatus 

Lokalplanens område omfatter matr.nr. 4be, Østervrå By, Torslev

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A.

2.2  Zoneforhold
 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone

3. Områdets anvendelse
,
3.1 Området må anvendes til: 
 Centerformål, herunder butikker, kontorer, liberale erhverv, 
 kulturelle formål, herunder kirkelokale, foredragssal og tilhørende mø 
 delokaler og café samt boliger

4. Udstykning

4.1  Der må ikke ved udstykning etableres nye ejendomme, der er 
 mindre end 700 m2. Mindre skelregulering kan finde sted med 
 Byrådets tilladelse

 5. Bebyggelsens placering og omfang (placering)

5.1  Bebyggelsesprocent
 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110%.
5.2 
 Etager
 Bebyggelsen må maks. opføres i 2½ plan for forhuse mod Hjørringvej..  
 Baghuse mv. må maksimalt opføres i 1 plan evt. med kælder.
5.4
 Bygningshøjde
 Højde maks. 10,0 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og 
 antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen. For baghuse 
 må højden maks. være 7,0 m
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6. Bebyggelsens udseende (generelt)

6.1 Ydervægge / facader
 Facader må opføres i teglsten, pudsede overflader dog vandsku
 -rede overflader i farver dannet af sort, hvid eller efter jordfarve
 -skalaen.

6.2 
 Mindre bygningsdele
 Kviste og lign. må kun beklædes med zink eller træ malet i sort, 
 hvidt eller efter jordfarveskalaen. 
6.3 
 Tage
 Tage må ikke beklædes med cementbølgeplader.

6.4  Tage skal udformes som symmetriske sadeltage, og skal have en 
 hældning på 45gr
.  Dog må tage på baghuse og udhuse udformes 
 med enten ensidig taghældning på maksimalt  25gr eller fladt tag.
6.5
 Tagrender og nedløbsrør
 Tagrender og nedløbsrør skal udføre i enten zink eller galvanise
 -ret stål  

7. Ubebyggede arealer

7.1  Udendørs oplag
 Oplagring må ikke ske uden for bygningen med mindre der er indret  
 tet en tæt indhegnet oplagsplads

7.2 Oplag
  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må 

ikke finde sted.

8. Veje, stier og parkering
 
Veje
8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hjørringvej eller Bredga-

de.

8.2 Parkering
 Der skal sikres det nødvendige antal parkeringspladser iht. gældende 
 parkeringsregulativ og parkeringsnorm.
 
8.3 Veje og parkeringsområder etableres som interne veje(pladser eller   
 som private fællesveje 

9. Tekniske anlæg

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

ræn og kun i trace som følger eksisterende veje og stier.

9.2  Ledninger, kabler mv.
  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader.
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9.3  Antenner og paraboler
  Individuelle antenner og paraboler er ikke tilladt

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

10. Servitutter

10.1 Der ophæves ingen servitutter.

11 Lokalplan og byplanvedtægt 
 
11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo
 -kalplan SAE.C.05.20.01 ophæves lokalplan 1.19.0 for et område til cen  
 terformål i Østervrå, tinglyst 17.06.2005, for det område, der er om
 -fattet af lokalplan SAE.C.05.20.01

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendom-
me der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, be-
bygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i 
sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 

12.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensa-
tionen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lo-
kalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 10. februar 2016 i 
henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

Birgit S. Hansen r   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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 FORORD
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 7 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører inddragelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby. 

Med nærværende tillæg indarbejdes 2 planlagte boligområder i Strandby. Det omfatter to 
planlagte spildevandskloakerede områder ved Nørgårdsvej i Strandby, som via lokalplan 
eller deklaration kan udnyttes til boligområder. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af 
Planer og Programmer og vurderet, at spildevandsforslaget ikke er omfattet af lovens 
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 
 
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevands-
plan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring. 

Spildevandsplantillæg nr. 7 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. 

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager 
stilling til om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan til-
lægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederiks-
havn Kommune. 

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse.. 

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbe-
skyttelseslovens § 32 stk. 4.  

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
I forbindelse med lokalplanlægning for Nørgårdsvej øst (ST33) og planer for byggemod-
ning af Nørgårdsvej vest (ST39), inddrages to planlagte boligområder som planlagte spil-
devandskloakerede områder.  

Område øst (ST33) omfatter samlet set et ca. 4,3 ha stort område. Området planlægges 
anvendt til boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. En del af om-
rådet er i spildevandsplanen udlagt som planlagt spildevandskloakeret opland. Ved nær-
værende tillæg udvides oplandet til at omfatte hele det planlagte boligområde, som ud-
lægges i lokalplanen for området.  

Område vest (ST39) omfatter samlet set et ca. 2 ha stort område. Området planlægges 
anvendt boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. Området er i 
spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg 
ændres oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område.  
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 
 

2.1 LOVGIVNING

Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelses-
lovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4”. 

Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, 
skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende  
spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.  

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,  
bekendtgørelser, vejledninger og planer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 2012-
2016 for Frederikshavn Kommune.  

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). 

o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010  
(Betalingsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013. 

o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1448 af 11. 
december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
VEJ nr. 11058 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001. 

o Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr. 9339 af 12. marts 2009. 

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006. 

Planer: 

o Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører  
spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kom-
munalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunal-
bestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbe-
skyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når 
afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er 
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilsluttet spildevand til kloakkerne gennem 
lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbe-
kendtgørelsens § 8. 

o Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, 
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsy-
ningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at 
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester ud-
føre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. 

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring 
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt 
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spilde-
vandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljø-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og 
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændrin-
ger ved tilsluttede anlæg. 

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfor-
dres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og 
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.  

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssyste-
met, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede 
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af 
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af 
spildevandet i området. 
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 
 

Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og 
regional planlægning på området. 

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

 
Områderne i dette tillæg er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse, fredning, Natura 
2000 eller fortidsmindebeskyttelseslinjen. Den vestlige del er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 om beskyttet natur, idet der her findes mose og overdrev. Overdrevet er kun beskyttet mod til-
standsændringer til landbrugsformål. Overdrevet må derfor gerne spildevandskloakeres (og be-
bygges). 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Område vest er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. Område øst er omfattet af et tillæg 
til kommuneplan 2015 som udarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen. Det vurderes, at til-
lægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Område vest er omfattet af den gældende deklaration. Område øst er omfattet af en lokalplan som 
er under udarbejdelse. 

4.4 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med 
EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en ”god 
tilstand” i vandområder med udgangen af 2015. 

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i 
Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager udgangs-
punkt i. Idet områderne udlægges som spildevandskloakerede oplande giver tillægget ikke anled-
ning til nye regnbetingede udløb.  

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får 
et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbe-
givenheder. 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes 
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i 
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 
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5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR 
 

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og 
regnvand i området. 

 

5.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

 

Oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016 

 

Nørgårdsvej øst (ST33) 

Område øst omfatter samlet set et ca. 1,2 ha stort område. Området er i spildevandsplanen udlagt 
som planlagt spildevandskloakeret opland hvor regnvandet nedsives på egen grund. 

 

I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af tillægget. 

 

Nørgårdsvej vest (ST34) 

Boligområde vest er beliggende i et 6,5 ha stort opland. Oplandet er i spildevandsplanen udlagt 
som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg ændres en del af oplandet til et 
planlagt spildevandskloakeret område.  
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I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af tillægget. 
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ST21RU01 

ST33 

ST34 

ST39 

ST34 

5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de 
afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

Oplandsplan – ændringer ved nærværende tillæg 

AFLEDNING AF REGNVAND 
Nørgårdsvej øst (ST33) 

Opland ST33 er i spildevandsplanen udlagt som 1,2 ha planlagt spildevandskloakeret opland hvor 
regnvandet nedsives på egen grund. Oplandet udvides med tillægget så det omfatter hele det ud-
lagte boligområde, svarende til 4,3 ha. Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet. 

I bilag 1 ses de nye data for det kloakopland, som berøres af tillægget. 

 

Nørgårdsvej vest (ST39) 

Oplandet er i spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende 
tillæg ændres en del af oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område ST39 på 2 ha. Det se-
paratkloakerede opland ST34 indskrænkes tilsvarende til 4,5 ha. Dermed påvirkes det regnbetin-
gede udløb ST21RU01. 

I bilag 1 ses de nye data for det kloakopland, som berøres af tillægget. 

 

AFLEDNING AF SPILDEVAND 
Fra oplandene ST33, ST34 og ST39 afledes spildevandet til Frederikshavn Renseanlæg.  
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5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 
 

Nørgårdsvej øst (ST33) 

Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet. 

 

Nørgårdsvej vest (ST34 og ST39) 

Området er udlagt som planlagt separatkloakeret opland ST34 på 6,5 ha med afledning til udløb 
ST21RU01 til Rugholm Å.  

I bilag 2 ses data for det kloakopland, som berøres af tillægget. 

 

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i områderne. 

 

Nørgårdsvej øst (ST33) 

Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet. 

 

Nørgårdsvej vest (ST34 og ST39) 

Området som er udlagt som planlagt separatkloakeret opland indskrænkes ved tillægget fra 6,5 ha 
til 4,5 ha, idet 2 ha i stedet udlægges som spildevandskloakeret opland uden regnvandsafledning.  

De udledte stofmængder fra det berørte kloakopland ST34 på Nørgårdsvej i hhv. Spildevandsplan 
2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i bilag 2. Af bilaget fremgår at stof-
mængderne reduceres som følge af tillægget, pga. reduktionen i regnvandsmængden til recipien-
ten, som følge af indskrænkningen i oplandsarealet.  

 
Den årlige reduktion i udledte stofmængder fra regnvandsudløbet ST21RU01 er beregnet til: 
BOD = 7 kg/år 
Total N = 2 kg/år 
Total P = 0,6 kg/år 
 
Der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 7,5%. Spildevandsklo-
akeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 
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5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

 

Nørgårdsvej øst 

Ved en kommende udnyttelse af arealet til boligområde, skal der etableres nye spildevandstekni-
ske anlæg. Der er ikke aktuelle planer for udførelsen. 

 

Nørgårdsvej vest 

Ved en kommende udnyttelse af arealet til boligområde, skal der etableres nye spildevandstekni-
ske anlæg. Byggemodningen forventes udført i 2016. Anlægget omfatter spildevandsledninger og 
brønde i de interne veje, samt en spildevandspumpestation placeret lokalt i boligområdet. 

 

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER 

NØRGÅRDSVEJ ØST OG VEST 
Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer. 

I nærværende projekt vil der dog blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på pri-
vate arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de pri-
vate arealer. 

Ved etablering af nye pumpestationer tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig area-
lerne, hvor anlæggene placeres. 

Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe at disse rådighedsindskrænkninger eller er-
hvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn 
Forsyning A/S. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de 
nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne og arealerne via ekspropriation. 

Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, 
når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom for-
ventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 8. 

Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov 
nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5. 

Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens ud-
løb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., § 49, 
stk. 4. 

Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer m.v., pålægges servitutter samt ske 
erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v. 

Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgen-
de forhold for den berørte ejendom: 

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

 

I bilag 3 fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved til-
lægget.  
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 
Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

 

Nørgårdsvej øst 

Der er ikke aktuelle planer for udførelsen. 

 

Nørgårdsvej vest 

Etablering af nyt spildevandssystem og pumpestation - udføres år 2016. 

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private 
lodsejere afholder udgifterne til de private kloaksystemer. 
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Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1: Oplandsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Nørgårdsvej (Plan-Før) 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

              

ST33 1,2 0,30 Spv. 37 1.871 0 0 5 94 37 1.965   

ST34 6,5 0,30 Separat 196 9.786 0 0 5 489 196 10.275 ST21RU01  

 

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Nørdårdsvej (Plan – efter) 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

              

ST33 4,3 0,30 Spv. 128 6.383 0 0 5 319 128 6.702   

ST34 4,5 0,30 Separat 135 6.731 0 0 5 337 135 7.068 ST21RU01  

ST39 2,0 0,30 Spv. 61 3.042 0 0 5 152 61 3.194   

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 2: Udløbsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  Data i tabel 1 

stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Rugholm å (Plan-Før) 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. 
areal 

Qa Qt+i Over-
løb 

Vand-
mængde 

BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s) (l/s) 1/år (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

ST21RU01 SR B 1.300 S+P ST14,ST21 
ST34 

25,9 6,3 0 0 0 31.024 93 22 7,8 

. 

 

 

 

 

 

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

Rugholm å (Plan-Efter) 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. 
areal 

Qa Qt+i Over-
løb 

Vand-
mængde 

BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s) (l/s) 1/år (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

ST21RU01 SR B 1.300 S+P ST14,ST21 
ST34 

23,9 5,8 0 0 0 28.629 86 20 7,2 

 

 

 

Reduktion af de udledte stofmængder ved projektets gennemførelse, ved reduceret regnvandsmængde til recipient. 

Parameter Før Efter Reduktion Procentvis reduktion 

BOD5 (Kg/År) 93 86 7 7,5 

Total-N (Kg/År) 22 20 2 9,1 

Total-P (Kg/År) 7,8 7,2 0,6 7,7 
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BILAG 3: Berørte matrikler 

Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de 

spildevandstekniske anlæg på Nørgårdsvej, som er beskrevet i tillæg 7 til Spildevandsplan 2012-

2016. 

Matrikler, der kan blive pålagt en servitut om offentligt kloakanlæg: 

Ejerlav Matrikel nr. 

Strandby By, Elling Del 1 af 9aø 

Strandby By, Elling 8a 
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Frederikshavn Kommune

Att.: Økonomichef Karsten Jørgensen

Rådhus Allé 100
9900  Frederikshavn

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

Postboks 210

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 45 60 00

Fax 98 43 93 88

Lokal tlf. 51 63 30 30
Sagsbeh.: PUKN

Sagsnr.: 

CVR-nr.: 25 59 94 70

E-mail: forsyningen@frederikshavn.dk

Hjemmeside:www.forsyningen.dk

www.forsyningen.dk

Frederikshavn den 26. april 2016

Ansøgning om Kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2016

Frederikshavn Forsyning A/S besluttede på bestyrelsesmødet den 26. april 2016, at 
fremsende en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af 

en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages 

lån.

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger derfor Frederikshavn 

Kommune om en samlet kommunegaranti for lån på i alt 225,2 mio. kr. jf. vedlagte 
sagsfremstilling samt specifikation.

Der vil i løbet af 2016, kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkon-
trakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med at selska-

bernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjem-
tages.

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånene jf. regler om kom-
munal låntagning, uden det påvirker kommunens låneramme. Kommunen skal ikke 

deponere et tilsvarende beløb.

Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i regn-
skabsåret 2016.

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.

På bestyrelsens vegne.

Per Knudsen
Økonomichef
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3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter 
i 2016

Lukket sag

Sagsnr: 
Sbh: pukn

Besl.komp: BESTSagsfremstilling
Koncernens samlede budgetterede anlægsudgifter i 2016 udgør 231,2 
mio. kr. 
Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er 
låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om 
kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti 
på i alt 225,2 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti –
kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende 
hjemtage den endelige finansiering inden for garantirammen. 

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrelsesorden 
ca. 50 mio. kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der

� sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om 
Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2015, og at 

� hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige 
kreditkontrakter, og at

� hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig 
finansiering inden for garantirammen

Bilag Fordeling

1. Kommunegaranti – rammebevilling 2016, dateret den 12. 
april 2016 - lukket

BEST

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. april 2016

Godkendt.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen
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                                      12. april 2016
                      

Kommunegaranti - rammebevilling 2016 
 
 
 

  Anlægsudgifter
2016

Kommunegaranti‐
ramme i alt 

Forventet
lånebehov 

   
Frederikshavn Forsyning A/S:   
Biler, maskiner, håndværktøj mv.  6.000.000 kr. ‐       ‐ 

     
     
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S:     
Vejbelysningsanlæg  4.500.000 kr. 4.500.000 kr.  ‐ 

     
     
Frederikshavn Elnet A/S:     
Målere 
Havneudvidelse 
Diverse anlæg 

18.581.000 kr.
8.000.000 kr.

10.259.000 kr.

 
 

36.840.000 kr. 

 
 
‐ 

     
     
Frederikshavn Varme A/S     
Ledningsnet  22.818.000 kr.    
Måleraflæsning 
Produktionsanlæg 

7.019.000 kr.
1.571.000 kr.

 
31.408.000 kr. 

 
‐ 

     
     
Frederikshavn Vand A/S     
Ledningsnet  22.568.000 kr.    
Kildepladser  9.727.000 kr.    
Måleraflæsning 
Vandværker 
Andre produktionsanlæg 

26.976.000 kr.
  21.077.000 kr.

500.000 kr.

 
 

80.848.000 kr. 

 
 

50.000.000 kr.  
     
     
Frederikshavn Spildevand A/S     
Afledning regnvand Skagen Nordby 
Pumpestationer  10.000.000 kr.

5.500.000 kr.

   

Ledningsnet  38.500.000 kr.    
Bygværker 
På renseanlæggene 

2.000.000 kr.
 7.600.000 Kr.

 
63.600.000 kr. 

 
‐ 

     
     

Frederikshavn Affald A/S 
Ovnloft og overheder 
Indsamlingsudstyr 

 7.300.000 kr.
750.000 kr.

 
 

8.050.000 kr. 

 
 
‐ 

     
     

I alt  231.246.000 kr. 225.246.000 kr.  50.000.000 kr. 
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Notat

Udkast til revideret Integrationspolitik

Dato: 21. marts 2016

Integrationspolitikken

Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for 

udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune.Vi vil i samarbejde med vores 

tilflyttere arbejde for, at de kan:

 komme i arbejde eller uddannelse

 lære dansk 

 blive en del af livet i Frederikshavn kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der kan 

selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager aktivt til eget 

l iv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at skabe et bedre liv. Derfor vil 

vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.

Baggrund

Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrationspolitik, 

efter et grundigt forarbejde af blandt andre integrationsrådet. I efteråret 2015 blev det 

tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af asylansøgere, udenlandske 

borgere med flygtningestatus samt antallet af migrantarbejdere i Frederikshavn 

kommune sammenholdt med kommunens øvrige demografiske udfordringer gjorde det 

nødvendigt at revidere integrationspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre 

tværfaglige målsætninger og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.

Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden og 

samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revideret for at 

opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.

Definitioner

Der anvendes i Integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygtninge, 

arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.

Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationsloven, Lov 

om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i den øvrige 

lovgivning samt øvrig lovgivning. 

Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, som 

arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.

Formål med integrationspolitikken

 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396

Dokument ID:

1229016

Forfatter:

Dorthe Sevelsted Iversen
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 Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisterende 

politikområder, samtidig med at der ønskes en målretning af 

integrationsindsatsen.

 Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsatsen og 

samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg, 

fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.

 Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et 

dokumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.

 Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er 

kommunenshandlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.

Politiske visioner og udviklingsmål

Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende 

og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:

 at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem 

beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og 

fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.

 at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for 

deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, 

arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 

 at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt. 

 at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.

 at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men 

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer 

 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere 

bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens 

integrationsindsats.

 at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere 

koordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede 

enheder og frivillige foreninger.

 at den kommunale indsats rummer tiltag if til kulturel dannelse og 

antiradikalisering

 at den kommunale indsats kan forebygge og håndtere æresrelaterede 

konflikter.
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Service- og kvalitetsmål

Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstående 

områder:

 Bolig og Bosætning 

 Modtagelse af nye borgere

 Beskæftigelse

 Ansættelsespolitik

 Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

 Børn og unge

 Førskolebørn (0 - 6 år)

 Skole og fritid

 Ungdomsuddannelse – UU

 SSP-samarbejdet

 Kultur og Fritid

 Sundhed, handicap og socialpsykiatri

 Ældre

 Samarbejdet med lokal- og civilsamfund

 Integrationsplan

Bolig og bosætning

En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration.

Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan hænge 

sammen med mulighederne for at benytte offentlige transportmidler, og familiers 

almene integration kan understøttes af, at der er relevante pasningsmuligheder, skole 

og fritidstilbud i nærområdet – eller lettilgængelig transport dertil. Det er derfor 

elementer vi vægter højt og vurderer aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter 

integrationslovgivningen.

For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og løbende en 

række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og udmøntning af 

bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det ikke alene er prisniveauet 

på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og borgere med indvandrerbaggrund. 

Det er væsentligt for Frederikshavn Kommune, at der sikres sammenhæng mellem 

adgang til boliger, institutioner og arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre 

hovedbyer, men også i de mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at 

understøtte integrationen. Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat at 

boligplacering og bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber 

samt via private udlejere.

Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle 

økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen. 

Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et pres på 

behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale 

overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannelser og 

arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslovgivningen samt i

udviklingen af den kommunale boligmasse.
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Service- og kvalitetsmål:

 I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der 

være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, skole-,

som fritidsliv.

 Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages højde for, at 

der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med 

modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgængelig 

offentlig transport dertil.

 Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstrategi, 

der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en øget 

integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere

Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere, uanset baggrund. 

Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en 

overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket 

integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.

Service- og kvalitetsmål:

 Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyttes 

aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.

 Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for relevante rettigheder og pligter i 

Danmark og i Frederikshavn kommune.

 Nye borgere bliver boende i Frederikshavn kommune.

 Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområdet, -

herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og 

fritidstilbud og foreninger.

 Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem 

forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse

 Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats, 

med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.

 Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerenspersonlige ressourcer samt 

faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.

 Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed 

særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.
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 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog 

og danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for 

vellykket integration.

Beskæftigelse

Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, har i dag en lavere 

beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at højne 

beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygtninge og 

indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god integration.

Service- og kvalitetsmål:

 Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med 

dansk baggrund.

 Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres 

højt, samtidig med at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og 

indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.

 Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og 

kompetencer.

 Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på 

arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og 

uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle 

jobåbninger. 

 Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være 

kendetegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder 

og arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik 

Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største 

arbejdsplads og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af etniske 

minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og rummelig 

organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke integrationen i 

positiv retning.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle 

befolkningssammensætningen i kommunen.
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 Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige 

arbejdsmarked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere 

med problemer udover ledighed. 

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab til dansk 

kultur og samfundsforhold for derigennem at lære dansk sprog og kultur. Dette er 

vigtige forudsætninger for at fungere i lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne 

og på arbejdspladsen.Sprog, kultur og samfundsforhold læres bedst i arbejds- og 

hverdagssituationer. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder aktivt med beskæftigelse som 

grundlag for undervisning i dansksprog og dansk kultur.

Service- og kvalitetsmål:

 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig 

dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.

 Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede 

beskæftigelsestilbud.

Børn og unge 

Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge overvejende 

har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til 

livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus på børnenes ressourcer 

og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare 

udfordringer og modgang. Forældrenes tillid, opbakning og aktive engagement er af 

afgørende betydning for at skabe de ønskede resultater for børnene.

Service- og kvalitetsmål:

 De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, 

så de får en viden og forståelse af tilbuddenesindhold, og hvad det vil sige at 

være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 

 Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal 

tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale 

problemstillinger. 

Førskolebørn (0 - 6 år) 

Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet deltagelse i 

dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske sprog, etablere 

sociale relationer med danske børn og få kendskab til sociale og kulturelle spilleregler 

for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig er involveringen af forældrene i 

dagtilbuddenes hverdag,på lige fod med etnisk danske familier, en væsentlig kilde til 

familiens samlede viden om og inddragelse i dansk kultur.
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Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, og 

inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvfølgelighed i 

børnegruppens dagligdag.

Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn udvikler 

tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige fod med børn 

med dansk baggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret 

indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfordres 

til og motiveres for denne løsning.

 Fra treårsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at have 

behov for sprogstimulering, med henblik på at afdække behovet for støtte til 

barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid

(Målsætning for skole og fritidsområdet afhænger af endelig beslutning af

organiseringen af opgaven i Børne- og Ungdomsudvalget – forventeligt april/maj 

2016)

Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske elever for 

videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rummelighed og 

inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde i Frederikshavn 

Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges integration at benytte 

pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning understøtter udviklingen af kulturelle og 

sociale kompetencer i en dansk kontekst.

Service- og kvalitetsmål:

 Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs 

personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk 

sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 

 Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger 

for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 I forbindelse med tosprogede børns skolestart sprogscreenes børnene med 

henblik på evt. henvisning til supplerende undervisning i dansk som 

andetsprog. 

 De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige 

undervisning, og dansk som andetsprog er en dimension i skolernes 

almindelige undervisning.

 Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for 

indplacering i den lokale distriktsskole.
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 Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører 

folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.

 Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknytning til 

et fritidstilbud.

Ungdomsuddannelse - UU

Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en 

ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede 

unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt.

Service- og kvalitetsmål:

 Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en 

erhvervsuddannelse.

 Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg af 

uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på 

behovet hos tosprogede unge. 

SSP-samarbejdet

Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og generel 

mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette er således 

også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt 

indenfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med danske 

kammerater.

 Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af 

tosprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer, 

som betinger en særligt målrettet indsats.

 Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge 

koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune. 

Kultur og fritid

Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det 

frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af mangfoldighed og 

kvalitet - og hvor der er plads til alle.Kultur- og fritidslivet har en særlig mulighed for at 

spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet deltagerne her mødes frivilligt – og på 

lige fod – om fælles interesser. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale 

netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.
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Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

 Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og 

indvandrere om foreningslivets mange tilbud.

 Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og 

indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information 

og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.

 Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi 

m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/eller 

lave arrangementer.

 Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med øvrige 

kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører

 Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet. 

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri

Et af Frederikshavn Kommunesmål med sundhedspolitikken er at bekæmpe social 

ulighed i forhold til borgernes sundhed.Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har 

størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, og derfor er

sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor 

udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommunes tilbud if. med rygestop, kostvejledning, rehabilitering 

ved kronisk sygdom, forebyggende hjemme besøg til borgere over 75 år etc. 

tilbydes alle borgere uanset etnicitet.

 Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med 

integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund.

 Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og 

kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med 

handicap og deres familier. 

Ældre
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Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i 

det enkelte menneske og dets mulighed for at opnå ”længst muligt i eget liv”. 

Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes 

værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp givestil borgere, der ikke 

længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den 

enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne 

opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i 

indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige støtte og 

information om tilbud til ældre i kommunen.

 Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som 

barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den 

almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet

Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive foreninger og 

organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger vægt 

på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, foreninger, organisationer 

og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-kommunale aktører til 

at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og 

motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at 

bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan

Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrationsplanen –

der skal fungere som kommunensplan for, hvordan integrationspolitikkens visioner og 

kvalitetsmål indfries. 

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske 

målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:

 tydeliggør sammenhængen mellem integrationsindsatsen og de 

integrationspolitiske mål

 Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange 

integrationsopgaver

 Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
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 Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål

 Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen
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Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering Dato: 31.marts 2016

Der er mange interessenter på Integrationsområdet der har behov for at kende til dels 

politikken, handlingsplanen og dermed målene for den samlede og lokale 

integrationsindsats. Det er vigtigt, at de områder der er influeret af beslutninger og 

handlinger på området er med på de konkrete rammer for indsatserne.

Overordnet er integrationsindsatsen reguleret af en række lovområder, herunder 

integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Særområderne i andre love skal 

være kendt i organisationen.

Det overordnede ansvar ligger hos AMU med Integrationsrådet som følgeorgan.

Der ønskes etableret en netværksbaseret organisering, hvor nøglepersoner på de 

enkelte områder dels mødes fysisk efter en mødeplan og dels har virtuel kontakt via 

særlige grupper på Yammer eller Letdialog.

Grupperne skal faciliteres løbende og der skal være en netværksadministrator.

Der foreslås følgende niveauer:

Styregruppe 

Hvem: Chefgruppen under HERA samt udvalgsformænd AMU + 

BUU

Mål: Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og 

organisationen

Indhold: Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitikken

Udbytte: At integrationspolitikken efterleves 

Eksterne/

Civilsamfund

Styregruppe

Lederforum

Frontpersonale
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Kommissorium for styregruppen

For at sikre bedst og størst mulig sammenhæng mellem indsatserne i 

integrationsområdet nedsættes en styregruppe, der rummer såvel den politiske som 

den administrative ledelse af de væsentligste fagområder inden for 

integrationsindsatsen. Dermed består styregruppen af udvalgsformændene for 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget samt direktør og 

centerchefgruppe inden for området Børn-, Kultur og Arbejdsmarked.

Styregruppens formål er at sikre rammerne for opfyldelsen af integrationspolitikkens 

mål – herunder opfyldelse af målsætningerne sat i den årligt udarbejdede 

integrationsplan. 

Styregruppen mødes cirka en gang i kvartalet for at sikre et fortsat fokus på 

integrationsopgaven i kommunen, koordinere og sikre sammenhæng mellem politisk 

vedtagne indsatsniveauer, der berører integrationsopgaven samt sikre fortsat kobling 

mellem landspolitiske målsætninger og den kommunale integrationspolitik. 

Styregruppen vil efter behov fremsende de nødvendige ændringsforslag til de 

respektive politiske udvalgs beslutning.

Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages i Center for Arbejdsmarked i et 

samarbejde mellem styringsenheden og integrationsafdelingen.

Koordinerende Lederforum

Hvem: Afdelingslederne og faglige koordinatorer fra: Integration, JC, 

Familieafdeling, Skole- og børneområdet, 

Ydelse/borgerservice og ungeområdet.

Mål: Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og 

målopfyldelsen i handlingsplanen for integration

Indhold: Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats. 

Afsætte de fornødne ressourcer til tværgående 

opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til 

styregruppe. 

Udbytte: At integrationsindsatsen driftes som en fælles koordineret 

indsats for at sikre høj kvalitet med de rigtige indsatser.

Frontpersonale

Hvem: Alle medarbejdere der har berøring med integration

Mål: At bibringe organisationen viden og dermed handlingskraft ud 

fra et fælles grundlag 
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Indhold: Sikre at handlingsplanen er kendt for alle og ansvaret entydigt 

placeret i organisationen

Udbytte: Sammenhængskraft i handlingerne og sikre at opgaverne 

placeres og løses det rette sted

Eksterne/civilsamfundet

Hvem: Sprogskole og andre leverandører, Venligboerne, Røde Kors, 

foreninger (FUF), politi, arbejdsgivere, faglige organisationer 

etc.

Mål: At sikre et fælles udgangspunkt for den samlede integration 

af nydanskere

Indhold: Temabaseret

Udbytte: Fælles udgangspunkt og sikre en fælles platform for 

samarbejde om integrationen i Frederikshavn Kommune
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BILAG TIL 10-ÅRIG VEDLIGEHOLDELSESPLAN – BUDGET 2016 – 2027

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM

”BEK nr 340 af 01/06/1993

§2.Stk. 3. Institutionen skal årligt henlægge passende beløb til: 

 1) Fornyelse af tekniske installationer. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af 
installationens levetid og på grundlag af den forventede anskaffelsespris på tidspunktet for 
genanskaffelsen. 

 2) Planlagt og periodisk vedligeholdelse af institutionens ejendom. Beløbsstørrelsen fastsættes på 

baggrund af en vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsestilstand, således at der er 
tilstrækkelige midler til stede, når der skal udføres større istandsættelsesarbejder. 

 3) Istandsættelse af boligerne i det omfang, udgiften hertil ikke påhviler den fraflyttende lejer. 
 4) Indvendig vedligeholdelse af boligerne i det omfang, vedligeholdelsespligten ikke er overtaget af 

lejeren. 

§ 3. Institutionens bestyrelse skal en gang årligt lade foretage en gennemgang af ejendommens 

vedligeholdelsestilstand. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport om ejendommens 

vedligeholdelsestilstand. Rapporten skal indeholde oplysning om hvilke vedligeholdelsesarbejder, der 

planlægges udført i det kommende regnskabsår, tidspunktet herfor samt en angivelse af de skønnede udgifter 

hertil. Endvidere skal rapporten indeholde en vurdering af, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skønnes 

nødvendige at udføre inden for en periode på 10 år.”

Bygningernes vedligeholdelsestilstand generelt er vurderet af Alm. Brand til at være velvedligeholdt og 

forsikringsselskabet tager ingen forbehold af nogen art – bygningerne med alle tekniske anlæg er forsikret 

med 0 kr. i selvrisiko.

I forbindelse med ESCO-projektet/energi-screeningen er bygningerne og de tekniske anlæg blevet 

gennemgået af det rådgivende ingeniørfirma Korsbæk og partnere, der fandt kollegiet velvedligeholdt, men 

forældet med hensyn til isolering, energibesparende installationer m.v. Det blev vurderet, at kollegiets 

tagkonstruktioner er tilstrækkeligt stærke til at kunne bære opsættelse af solcelleanlæg, 

varmegenindvindende ventilationsanlæg, mv.

På baggrund af arbejde, herunder forsikringsskader, udført på kollegiet i regnskabsårene 2012 – 2016, samt 

gennemgang ved studerende og nyuddannede maskinmestre fra Martec og flere, vurderes følgende:

Gennemgang af: ved:

Tage Oscar Petersen og Søn A/S

Kviste og inddækninger Oscar Petersen og Søn A/S

Kloak- og drænrør samt

Fundamenter: Stæten – tv-inspektion og gravearbejde

Rørføring/varmeanlæg Frederikshavn VVS samt Oscar Petersen og Søn A/S

Ventilationsanlæg Nordjysk Luftteknik A/S

Vaskerier Nortec har udgift til vedligeholdelse og fornyelse til gengæld for vaskeindtægt 

i 8 år frem til år 2023.



1. KLIMASKÆRM:

Tag, kviste og inddækninger – trænger til understrygning/lokale svagheder kan opstå – ellers godt

Tagrender og nedløbsrør – gode

Facader – kan trænge til nye fuger/bør energirenoveres

Fundament og sokkel, herunder lyskasser – er gennemgået i 2014, en enkelt sprække tætnet

Vinduer – bør udskiftes til mere energibesparende

Yderdøre – bør udskiftes til mere energibesparende

Dørpumper – er ved at være slidte 

2. VVS:

Fjernvarmeanlæg – godt/bør omlægges til jordvarme

Fjernvarmeaftagerinstallationer – skal gennemgås og vedligeholdes

Varmereguleringsautomatik/centralvarme – skal gennemgås og vedligeholdes

Øvrigt varmeanlæg/varmtvandsbeholdere skal udskiftes pga. manglende vedligeholdelse

Radiatorer m. termostater – løbende udskiftning af termostater

Ventilationsanlæg – løbende udskiftning af lejer/installation af timere

Faldstammer – gode dog med enkelte svagheder i tilløb til faldstammen fra de enkelte afløb

Kloakanlæg, rør/dæksler – et kælderafløb på Rømøvej 3 monteret med højvandslukke i 2014, kloak faldet 

sammen på Rømøvej 3 i 2015 og efterfølgende skiftet, kloak konstateret sunket med slunke – genoprettes i 

2016.

Grundvandspumper – gode – pumpebrønde og drænrør skal spules og suges årligt i marts/april

Bad m. blandingsbatterier og øvrig sanitet – løbende vedligeholdelse og udskiftning til energibesparing

Vaskerianlæg – udliciteret i 2013 – der henlægges til nye vaskerier i år 2024

3. EL-ANLÆG:

El-sikringsanlæg/el-målere – skiftet til HPFI/SI-relæer i 2010/2011

Fælles brandanlæg – lovligt, men trænger til en mere vedligeholdelsesvenlig opgradering

Køkkener m. køle- og fryseskabe samt trinetter og el-komfurer – udskiftes løbende til energibesparende

Fællesantenneanlæg – nyt fiberkabelanlæg og hovedstation m. gratis grundpakke fra år 2011

It-anlæg – nye krydsfeltskabe, switche og fiberkabler fra år 2011 – shareware installeret i 2015 – der 

arbejdes på opgradering af båndbredde i 2016 med nye routere og tilsvarende shareware.



Udendørsbelysning – trænger til udskiftning til energibesparende belysning – gennemgået i 2014

Indendørsbelysning, fælles – udskiftning til sensorstyret LED-belysning på alle gangarealer i 2015 – der 

arbejdes på at installere lignende i alle fælleslokaler.

4. UDENDØRS, FÆLLES

Renovationsanlæg – velfungerende/der henlægges til evt. lovkrav om kildesortering

Traktorer og andre større redskaber / der henlægges til ny havetraktor

Haveanlæg / p.t. velfungerende

Parkeringsanlæg / der henlægges til renovering af p-faciliteter: P-plads ved Mysundevej 4 er renoveret af 

Forsyningen og NCC Roads med asfalt-reparation i september 2013, grusvej mellem Mysundevej 4 til 6 blev 

planeret af Forsyningen og entreprenør Vennelyst i juni 2014 og igen af Stæten i 2015. Grusvejen mellem 

Mysundevej 4 og 6 skal udbedres for huller hvert år.

5. INDENDØRS, FÆLLES

Låsesystemer – der er skiftet til elektroniske låse på det meste af kollegiet i regnskabsåret 2012/2013 – de 

sidste låse blev skiftet i februar 2015.

Fællespostkasseanlæg – etableret i 2010/2011 – der henlægges til renovering, specielt til nyt låsesystem.

Indendørsflader, fælles – der henlægges til løbende vedligeholdelse

Inderdøre – der henlægges til løbende vedligeholdelse/fornyelse

Trapper – der henlægges til løbende vedligeholdelse
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Vedligeholdelsesplan 2016 - 2027 for Frederikshavn Kollegium

Alle tal er i hele 1000.

År 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027
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Henlæggelsessum 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548 315 548

heraf bruges

KLIMASKÆRM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VVS 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

EL-ANLÆG 40 200 40 200 40 100 40 100 40 100 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200

UDENDØRS, fælles 184 20 184 5 184 20 184 20 184 20 184 20 184 20 184 20 184 20 184 20 184 20

INDENDØRS, fælles 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184

Forbrugt 254 514 254 499 254 414 254 414 254 414 254 514 254 514 254 514 254 514 254 514 254 514

Henlægges 61 34 61 49 61 134 61 134 61 134 61 34 61 34 61 34 61 34 61 34 61 34

I alt - akk. 61 34 122 83 183 217 244 351 305 485 366 519 427 553 488 587 549 621 610 655 671 689

Kollegiets investeringer i fornyelser vil primært være med fokus på energibesparelse.
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Kollegial førstehjælp
Sunde og attraktive arbejdspladser

I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk 

trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde, derfor 

tolerer Frederikshavn Kommune ikke vold og trusler mod de ansatte. Dette gælder både fysisk og 

psykisk vold og trusler, herunder episoder hvor medarbejderen eller dennes pårørende trues med 

vold og trusler. Dette gælder ligeledes i relation til arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. 

Det skal være trygt og 
sikkert at gå på arbejde

FORORD



Ramme, synlighed, åbenhed og sammenhæng

På Frederikshavn Kommunes arbejdspladser skal der gøres en aktiv indsats for at forebygge 

og håndtere fysisk og psykisk vold og trusler – både i og uden for arbejdstiden. Målet med 

nærværende politik er at udpege en overordnet ramme for dette arbejde samt skabe synlighed, 

åbenhed og sammenhæng omkring arbejdet med fysisk og psykisk vold samt trusler.

 

Politikken sender et klart signal om, at Frederikshavn Kommune under ingen omstændigheder 

accepterer vold og trusler overfor sine ansatte. Som leverandør af offentlig service har vi ret til at 

forvente, at der vises os den respekt og ordentlighed, som vi omvendt også er forpligtet til selv 

at vise.

MÅL

Frederikshavn Kommune 
accepterer under ingen 
omstændigheder vold og 
trusler 



Frederikshavn Kommunes politik for håndtering af fysisk og psykisk vold tager afsæt i 

følgende grundholdninger:

 Det er uacceptabelt, at ansatte udsættes for vold og trusler

i forbindelse med udførelse af deres arbejde.

 Vold er aldrig den enkelte medarbejders eget problem.

Det er et arbejdsmiljøproblem, der vedrører hele arbejdspladsen.

 

Personen, der optræder truende eller voldeligt, har et ønske eller et problem, som 

vedkommende aktivt søger at løse, men på en uhensigtsmæssig måde. Vi anser derfor en 

respektfuld kontakt mellem borger og ansatte som et vigtigt element i forebyggelsen af 

vold og trusler.

HOLDNING

En respektfuld kontakt 
mellem borger og ansatte



I arbejdsmiljølovgivningen betragtes voldsepisoder i forbindelse med arbejdet som 

arbejdsulykker. Det gælder både fysisk og psykisk vold. En voldsepisode skal anmeldes/

registreres som en arbejdsulykke, uanset om der er fravær forbundet med episoden eller ej.

Det er arbejdsmiljøgruppen, der i kommunalt regi står for anmeldelsen/registreringen.

Ved tilfælde af vold eller trusler om vold mod Frederikshavn Kommunes ansatte skal der 

ske politianmeldelse i de tilfælde, hvor det vurderes at være sagligt og relevant. Det er 

Frederikshavn Kommune, der står for en eventuel anmeldelse, men det er naturligvis 

altafgørende, at den forurettede vil afgive forklaring. Anmeldelsen bør ske i samarbejde mellem 

den forurettede og dennes leder.

 

Der kan dog være pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn (se bilag 1), hvor det at 

foretage en politianmeldelse ikke er hensigtsmæssigt i forhold til det fremtidige samarbejde 

med den pågældende borger. I disse tilfælde kan en politianmeldelse undlades forudsat at 

der foretages en skriftliggjort vurdering (se bilag 2), der beskriver de pædagogiske og/eller 

behandlingsmæssige hensyn for ikke at foretage en politianmeldelse. 

Anmeldelsen bør ske i 
samarbejde mellem den 
forurettede og dennes 
leder

ANMELDELSE



Kollegial førstehjælp
Sunde og attraktive arbejdspladser

Alle ansatte hos Frederikshavn Kommune skal være bekendt med Politik for håndtering af fysisk og 

psykisk vold, og alle arbejdspladser skal udarbejde lokale retningslinjer (se bilag 5).

De lokale retningslinjer skal jævnligt drøftes i de lokale MED-udvalg.

Det skal være trygt og 
sikkert at gå på arbejde

SYNLIGHED



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. april 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,51

Februar 6,52 5,72 6,68 7,64

Marts 4,81 6,04 6,94 5,91

April 4,17 4,73 4,85

Maj 4,22 4,71 4,37

Juni 4,22 4,44 4,6

Juli 3,43 3,75 3,45

August 3,88 4,48 4,22

September 5,12 5,91 5,57

Oktober 5,06 5,6 5,77

November 5,73 6,2 6,49

December 5,25 5,43 5,7

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,66

Sagsnummer: 

Forfatter:

Karina Juul Sundvall

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra marts 2015 til og med marts

2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 13. april 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Mar.
2015

Apr. 
2015

Maj
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Nov.
2015

Dec.
2015

Jan.
2015

Feb.
2015

Mar.
2016

Gennem
snit

Ejendom. 8,35 4,62 4,36 4,04 4,61 5,43 6,86 7,53 7,99 5,61 6,23 8,04 5,26 6,04

Økonomi og Personale 2,79 2,11 0,82 1,26 0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 3,78 1,83

Park og Vej. 6,95 3,21 3,25 4,48 3,82 4,89 6,05 4,16 4,63 4,30 2,81 3,72 2,74 4,24

Teknik og Miljø 3,97 3,84 3,87 6,19 4,12 3,19 3,54 3,46 5,48 2,90 2,91 4,81 2,40 3,90

Udvikling og 

Erhvervssekretariatet

2,98 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,97 0,00 1,44 1,24 1,11 0,00 0,33 0,68

Familie 3,19 1,97 2,55 4,04 2,76 3,83 5,40 5,89 5,43 5,01 6,13 7,74 5,06 4,77

Dagtilbud- og Fritidstilbud 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Børn og Skole 6,67 4,71 4,10 4,29 2,51 4,37 6,01 5,78 6,64 5,72 6,66 7,56 6,18 5,54

Arbejdsmarked 7,33 3,36 3,63 3,87 2,38 2,25 4,41 5,80 6,10 4,17 6,55 7,32 4,38 4,75

Bibliotek og Borgerservice 5,99 4,14 1,59 2,93 2,21 2,34 4,09 5,42 4,45 3,60 5,30 6,19 5,10 4,12

Fritidstilbud/Kultur og Fritid 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Ungeenhed 6,74 5,31 5,67 6,66 4,69 3,00 5,56 5,66 8,34 7,50 6,81 9,27 7,37 6,28

IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi

3,52 1,14 1,09 2,06 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,40 3,78 5,14 2,34

Sundhed og Pleje 7,40 5,53 5,24 5,25 4,04 4,76 6,08 6,24 6,76 6,76 7,47 7,95 6,81 6,14

Ledelsessekretariat 0,69 0,70 0,00 0,00 0,00 0,82 1,95 1,39 0,00 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20

Social- og 

Sundhedsmyndighed

4,57 2,66 2,67 2,00 2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,18 2,95 3,28 3,28

Handicap og Psykiatri 9,39 7,03 5,49 4,59 3,90 5,16 5,93 7,75 8,98 7,45 7,78 10,83 6,77 6,96
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Gruppe 1

Hvordan kan vi markedsføre Frederikshavn kommune og 
Ungebyrådet?
v/Birgit Hansen

Frederik Mølkjær 

Andersen (HTX),

Kasper Hugger 

(STX), 

Frederik Friis 

(Privatskolen i 

Sæby)

Rasmus Vittrup 

Pedersen 

(Privatskolen i 

Sæby)

Noter:

Rikke Gundersen

Temagruppen drøftede emnet med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvordan får vi gjort nuværende og kommende borgere / unge opmærksom 
på at Frederikshavn er et godt sted at bo?

- Hvordan vækker vi flere unges interesse for at deltage i Ungebyrådet -

hvordan skal vi informere om det arbejder, der sker i ungebyrådet? 

- Hvad fik jer til at vælge at deltage i ungebyrådet?

- På hvilke medier skal vi kommunikere, for at nå ud til I unge?
Facebook
Facebook er et godt medie at kommunikere på for at nå de unge. Men de 

unge bruger det kun til at få information på. Og for sikre at informationen 
skiller sig ud fra mængden, er det vigtigt at den indeholder humor, gode 
billeder og ironi.
I temagruppen er der et par unge, som allerede følger feeds med politisk 
indhold, og deres erfaring er, at det vigtigt med en vekslen mellem seriøse 
opslag og oplag af humoristisk karakter.

Der er i temagruppen stor enighed om, at hvis vi ønsker at komme mere aktivt 
i kontakt med de unge, er Facebook ikke mediet - ej heller andre sociale 
medier. Hvis de unge skal bidrage aktivt til en debat, komme med input til 
planer/aktiviteter m.m., så skal vi have fysisk fat. Vi skal ud i skolerne og lave 
en face to face-aktivitet med de unge. Vi skal også – efter temagruppens 
mening - være opmærksomme på, at mails med spørgeskemaer ofte bliver 

overset i mængden, eller udskudt og dermed glemt. 
Temagruppen konkluderer at det er svært at få de unge aktiveret i en offentlig 
debat på Facebook, også selv om det er et relevant for dem.
Aktiv deltagelse i ungebyrådet 
Temagruppe tilkendegiver at deres interesse for at deltage i Ungebyrådet 

beror på:

- muligheden for at få indflydelse, 

- muligheden for at drøfte forskellige emner

- Behovet for at få fokus på de unges vilkår i Frederikshavn kommune
Hvis flere unge skal interessere sig for Ungebyrådet peger temagruppen på 

muligheden for at købe reklameplads på Facebook. Ligesom plakater, på 
steder hvor de unge færdes, vil gøre andre unge opmærksom på 
Ungebyrådets eksistens. Ligesom den kan opfordre flere unge til at deltage 
for at øge deres indflydelse på ungeområdet i Frederikshavn kommune. 
Temagruppen foreslår at Ungebyrådsmøderne postes på kommunens
Facebook, så Ungebyrødderne kan ”Synes godt om” og dele med venner. 

Hvilket kan medvirke til øget synlighed. Men temagruppen vil også gerne 
opfordre byrådet/ de politiske udvalg til at huske at kreditere ungebyrådet for 
deres input.
Frederikshavn kommune – er godt sted at bo
For at øge de unge interesse for at blive boende i Frederikshavn kommune er 
det vigtigt, at der er et godt socialt liv.

Temagruppen giver udtryk for, at de er nødt til at flytte for kunne få sig en 
uddannelse, så de synes det er vigtigere at gøre en indsats overfor den 
aldersgruppe, der er på vej til at stifte familie, og som ønsker at flytte til et 
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sted, hvor deres børn trygt kan vokse op. Temagruppen anbefaler, at der 

laves en kampagne, hvor de som er flyttet tilbage til kommunen optræder som 
ambassadører, og som har fokus på de ting, der er vigtige for den 
aldersgruppe – gode skoler og børnehaver, fed bolig for ingen penge m.m.

For at de unge skal få lyst til at flytte tilbage, anbefaler temagruppen, at der 
skabes mere synlighed omkring de spændende virksomheder og jobs, som 
findes i kommunen.
Og for de unge, som ønsker at blive boende i kommunen mens de 
videreuddanner sig, er det vigtigt med god infrastruktur – at det er let og 
hurtigt at komme frem og tilbage til bl.a. Aalborg. Men også internt i 

kommunen, så de unge let kan komme frem og tilbage til 
uddannelsesinstitutionerne.
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Gruppe 2:

Hvordan får vi flere af jer unge mennesker ud på Palmestranden 
og i lystbådehavnene 
v/Anders Brandt Sørensen og Flemming Rasmussen

Heino Lunnemann 

Nielsen

(Strandby), 

Rasmus Bang 

Walther

(Strandby)

Noter:

Gitte Hyttel

I Frederikshavn Kommune har vi 100 km. kystlinje, flere lystbådehavne og 

dejlige strande. Ser unge dette som et potentiale, kommer I her og hvordan 
kan vi opgradere strande, kyster og lystbådehavne i forhold til det I unge 
efterspørger?

Palmestranden
- Der skal være mulighed for aktiviteter, der er mere actionpræget: 

vandski, baderinge, jetski/vandscooter (vandsportsaktiviteter, der tit er 
at finde sydpå). Kommunen kan sørge for at de rette tilladelser er på 
plads, således at en privat aktør kan gå direkte i gang med at etablere 
det som en forretning/erhverv. Heino og Rasmus kender måske nogen 
i Strandby, som kunne være interesseret i at drive en sådan forretning.

- Prioriter og understøt Palm Beach Party: Disse aktiviteter kan være 
med til at indfri potentialet om mere aktivitet på Palmestranden. Man 
kunne udbygge konceptet til en weekend eller to gange i 
sommerferien. Eks. som Læsø, hvor man har 2 faste 
”havnefester”/weekends om året. Melding fra Palm Beach Party: Det 

var et stort arbejde at søge tilladelser - kunne man gøre det lettere fra 
kommunen side?

- Flere strandturneringer (fodbold, volley, håndbold) på palmestranden, 
måske kunne man slutte skoleåret af med årlig turnering mellem 

skolerne/de ældste klasser? 

- Nye faciliteter der gør, at man kan bruge stranden på en gråvejrsdag: 
trampoliner, en multibane ved siden af stranden

- Parkeringspladsen er indrettet usmart, det er svært at komme ind og 
ud

Lystbådehavnene 

- Hver havn er speciel og har sine unikke kvaliteter. Havnene skal satse 
på det de har muligheder for at udvikle. Man kunne lave en nem 
vejviser til aktiviteter langs kysten, på de forskellige havne, hvad kan 
man besøge og hvad kan man se.

- Rønnerhavnen: Der er dødt dernede efter kl. 21.00. Når vi er der 

fisker vi fra molen eller kigger på både. Campingpladsen kunne være 
oplagt at samarbejde med. Marken ved det gamle ishus eller området 
mellem palmestranden og havnen kunne bruges som overnatning eks. 
i forbindelse med Palm Beach Party.

- Aalbæk havn: Ishuset lukker kl. 21.00 - det er irriterende. Der er ikke 
meget at lave. 
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- Strandby havn: Mange unge mødes i havnen om sommeren eller på 
skolens areal. Vi bader i havnebassinet i den del af havnen, hvor der 
er joller (det er sjovt fordi man kan lave hop og spring). Kunne være 
fint med små trampoliner til udspring. Knækket (ved de store 
bådhoteller) er et samlingssted, der er læ og grill som vi benytter. På 

havnen er der en virksomhed som lejer både ud. Man kan leje en lille 
(under 15 knob) båd for 600 kr. for en hel dag, hvis man er over 18 år 
Det gør det muligt, også for dem der ikke har båd selv, at sejle fx til 
Hirsholmene.

- Sæby havn: Er der ikke så tit, vi bruger den til fiskeri. 

Nye ideer: 
- Sats på friluftsturisme. Der er mange muligheder for aktiviteter i 

naturen, fiskeri (jagt), skydning, mountainbike etc. Noget som mange 
unge vil synes er fedt – men der er bare mange der ikke kender 

mulighederne. Kommunen kunne måske understøtte dette ved at lave 
forhåndstilladelser, så det blev nemt at gå i gang med at drive en 
virksomhed, der satsede på det. Der findes mange, der er engageret 
indenfor friluftsaktiviteter i fritiden – måske kunne kommunen 
invitere/søge efter nogen der vil gå i gang med at arrangere aktiviteter 
og ture. Eks. har man på Læsø ”Seadog”, der arrangere ture på 

vandet - se sæler, fiske etc.

- Langs kysten er der forskellige muligheder for aktiviteter. Eks. er 
stranden ved Jerup bred og god at køre motor cross på – kunne man 
lave forskellige strand-race turneringer? Unge kunne bygge deres 
eget transportmiddel eller tune en havetraktor! Andre steder kunne 

man lave flere udendørs turneringer fx i floor ball.
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Gruppe 3:

Hvordan forbedrer vi I unges sundhed ?
v/Anders Broholm

Christine Overby 

Bertelsen (10. 

klasse), 

Emma Nicoline 

Christensen  

(Gærum/Ravnshøj), 

Philip Liljendal 

Smidstrup 

(Frydenstrand), 

Rúni Samuelsen 

(HTX), 

Signe Alsted 

Mathiasen (10. 

klasse), 

Signe Bonde 

Tronsen 

(Ungdomsskolen) 

Noter:

Marianne Lessél

Rygning (Cigaretter, Snus, E-cigaretter)
Fortæl de unge hvad det koster at ryge. Det virker bedre, end at fortælle, at 
man kan blive syg af at ryge. Få nogle unge ex-rygere til at fortælle om de 
fordele, de oplever ved at være stoppet med at ryge.  Fortæl om alt det 

skadelige ved snus – de unge ved ikke hvordan det virker. Fortæl om hvor 
dårlige ens tænder bliver af at bruge snus. Det bliver måske svært at få et job 
med dårlige tænder.

Psyke - mental Sundhed
Sørg for, at kontaktlæreren holder samtale med eleverne min. 1 gang om 

måneden. 
Kontaktlæreren skal være en som kender eleven. Det skal være ok at skifte 
kontaktlærer, hvis kemien mellem elev og lærer ikke fungerer.

Motion
Indfør fysiske aktiviteter i 10. klasse og på gymnasierne midt på dagen i ca. 

10 minutter. Det vil give ny energi til eleverne. Opfordre til at cykle i skole og 
give motionsrabat. Hvis man cykler i skole, så får man fx rabat i kantinen. 
Der skal en belønning til for at eleverne gør noget - gerne økonomisk. 
Udendørs fitness. Opfordrer alle motionscentrene til at give studierabat til de 
unge. 

Alkohol – et problem at de unge drikker så meget.
De unge skal oplyses mere om konsekvensen ved at drikke så meget, og det 
skal ske allerede på 6. og 7. klassetrin. Der bliver taget mange billeder til 
fester. Evt. kan man også fortælle om konsekvenser ved, at ens arbejdsgiver 
kan se billeder af en når man er fuld. Dilemma på gymnasierne, her tjener 

elevrådet på at sælge alkohol til festerne.

Kost
Skolerne skal tilbyde sund mad og det skal være billigere end den usunde 
mad. 
Sund mad på skolen (sodavand skal være dyrere end vand, den usunde 

sodavand dyrest, vandglas ved hanen gratis). Eleverne skal lære om 
næringsindholdet i kosten - hvad er sund/usund mad, bl.a. i 
hjemmekundskab, men også fysik- og kemitimerne kan anvendes.

Fritidsaktiviteter

Foreningerne – evt. i samarbejde med Ungdomsskolen - skal ind 
Ungdomsskolens 10. klasse og på gymnasierne. Her skal foreningerne 
fortælle om alle deres tilbud.
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Gruppe 4:

Hvordan ser et godt ungemiljø ud?

v/Christina Lykke Eriksen og Kristina Lilly Frandsen 

Jacob Boltau 

(Sæby Fritids- og 

ungdomsklub), 

Jimmi Jørgensen 

(FUF), 

Mads Gall 

Stenbakken 

(Hotspot), 

Maise Kristensen

(Bangsbostrand),

Victor Andreasen 

(Privatskolen)

Noter:

Tove Varmløse

Snakken var med baggrund i en tanke, at de unge om nogle år sku tænke 
tilbage på: ”Hvor var det fedt at være ung i Frederikshavn Kommune. Det er 
bare det bedste sted!”

De unge savner et sted at gå hen – når man er 15 og 16+. 
Det er ikke fedt at gå i klubben når man er 16 år – føler der bliver kigget på en 
– og i øvrigt er der så meget ballade og stoffer deroppe lige nu – så nu er der 
ikke et decideret samlingssted – hvor vi kan holde fest eller hænge ud. Så 
der er ikke så meget at lave.

Byen har gode rammer – vi skal udnytte mulighederne - områderne er her.
Der er masser af steder rundt i byen, hvor vi kan mødes – palmestranden, 
grønt område ved søsportshavnen, banerne ved Bangsbo. Det ville være fedt, 
hvis der også var et samlingssted i midtbyen, eks. en netcafe. 

I Sæby – der går vi mest bare rundt i byen – ikke nogen specielle steder vi 

hænger ud. Skaterne fra Sæby kører til Aalborg for at skate, det ville være 
fedt, hvis der var et sted i Frederikshavn, hvor der ku skates, eks. i 
Rådhusparken. I Rådhusparken ville det være fedt, hvis der var et par 
højtalere og fri wifi – da musik tiltrækker unge – og får de unge til at samles. 
Så er der måske nogen der tager en fodbold med – og så kan man spille lidt. 

Jimmi inviterede unge til at gå ind i rollespil og teater – der er der masser af 
plads til unge mennesker. De er aktive og lavet både arrangementer i 
gågaden og på Knivholt. De savner flere unge. 

Med baggrund i snak om, at de unge ikke opdager de koncerter, der er her i 

byen – var der et forslag om at der blev lavet en gruppe på facebook ”Ung i 
Frederikshavn”, hvor der fortælles, hvad der sker i kommunen.

Ide om et ungdomsnetværk blev fremlagt – og det synes de unge lød 
spændende. Der sker alt for lidt på tværs af skolerne – og det er 
superhyggeligt at være sammen med unge fra de andre skoler. Lige nu er der 

ikke et fælles elevråd, så det er den årlige fodboldturnering, der sikrer lidt på 
tværs. Det ku være dejligt med flere ting med de andre skoler. 

Det er ikke længere ”cool” at være en af bøllerne – der bliver ikke set op til 
dem mere. SSP rundt på skolerne er rigtig godt – og de unge tror det har en 

god effekt. Men der er meget hash og coke i byen – men man ved, hvem det 
er der gør det. Lige nu er det som om at alle skal prøve, men det er noget 
man skal holde sig fra. Tror det ville være godt med mere politi i nattelivet for 
at forebygge – og få mere fokus på misbrug. 
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