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1 (Åben) Valg af næstformand i Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-01372

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Jytte Høyrup er trådt ind i Økonomiudvalget i stedet for Lars Møller.

Lars Møller har været næstformand i Økonomiudvalget. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med næstformand.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Jytte Høyrup blev valgt.

Bilag
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2 (Åben) Forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02 udvidelse af eksisterende 
dagligvarebutik Hjørringvej 37 - 39, 9900 Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00531

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse af udvalgets behandling på møde den 1. marts 2016 af REMA Etablerings 

ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende dagligvarebutik beliggende 

Hjørringvej 37, 9900 Frederikshavn fra nuværende butiksareal på ca. 750 m2 til ca. 1000 

m2 samt varegård på 50 m2, fremlægger Center for Teknik & Miljø forslag til lokalplan, der 

skal gøre den ønskede udvidelse mulig. I tilknytning til lokalplanforslaget fremlægges 

forslag til tillæg nr.15.23 til Kommuneplanen, der omhandler en mindre ændring af 

Kommuneplanen: Den fysiske udstrækning af det Lokalcenter der jfr. Kommuneplanens 

detailhandelsbestemmelser er udpeget det pågældende sted på Hjørringvej udvides idet 

ejendommen beliggende Hjørringvej 39 inddrages i Lokalcentret. Kommuneplanens 

lokalplanrammer for området ændres ikke.

Lokalplanen sikrer, at udvidelse af butiksbygningen i det ydre gives et udtryk som den 

nuværende bygning. Det vil sige tagkonstruktion, facademur og materialer udføres som 

eksisterende bygning. Af hensyn til trafiksikkerheden bevares vejadgangen til butikkens 

parkeringsanlæg i princippet som nu, det vil siger bilister kan køre ind og ud fra 

Abildgårdsvej, men kun ind fra Hjørringvej. Indkørslen fra Hjørringvej flyttes lidt længere 

mod vest.

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

at forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02, samt forslag til kommuneplantillæg 15.23 

udsendes som forslag til offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02 til PMU 07.06.2016 (1323457 -
GEO-2016-00531)



Økonomiudvalget - 22-06-2016 14:30 Side 6 af 54

3 (Åben) Forslag til lokalplan for rådhuspark i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01935

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for ny rådhuspark i 

Frederikshavn.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for realisering af et projekt i overensstemmelse med 

dispositionsforslag - april 2016 for arealet.

Dispositionsforslaget har tidligere været behandlet politisk, samt præsenteret og drøftet 

med offentligheden.

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg, idet der nu åbnes mulighed for at 

øge antallet af parkeringspladser i området, og at arealer til ophold tilsvarende 

indskrænkes.

Planforslagene vil blive udleveret på Plan- og Miljøudvalgets møde.

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

forslag til lokalplan FRE.O.15.09.01 – Rådhuspark i Frederikshavn samt 

kommuneplantillæg nr. 15.29 udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Bilag

 Forslag lokalplan FRE.O.15.09.01, Rådhusparken bilag til PMU 
7.06.2016 (1333733 - GEO-2016-01935)
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4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved 
Lerbækhuse 
Sags ID: GEO-2015-21273

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.S.18.06.02 og kommuneplantillæg 15.18 Sommerhusområde 

ved Lerbækhuse har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 17. marts 

2016 til 12. maj 2016. 

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og fastlægger 

bebyggelsesregulerende bestemmelser, som muliggør en udvidelse af den samlede 

bebyggelse på op til 160 m2 samt derudover op til 2 udhuse på hver 10 m2

Der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet bemærkning fra grundejerforeningen i 

området samt fra Kystdirektoratet. Lokalplanforslaget bestemmer maksimale 

udhusbebyggelser på 25 m2 og grundejerforeningen ønsker ikke en øvre grænse for 

udhusbebyggelser, indenfor samme bygningsmæssige ramme på op til 160 m2. 

Kystdirektoratet påpeger gældende restriktioner indenfor strandbeskyttelsesområde og 

kystbeskyttelsesområde. Der henvises til Centerets bemærkninger i indsigelsesnotatet.

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

lokalplan FRE.S.18.03.02 ”Sommerhusområde ved Lerbækhuse” og kommuneplantillæg 

nr. 15.18 vedtages endeligt med de af Centeret anbefalede ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Indsigelsesnotat  lokalplanforslag Lerbækhuse   230516 (1324931 -
GEO-2015-21273)

 Llokalplan  Lerbækhuse PMU 070616 (1324965 - GEO-2015-21273)
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5 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.13.01, Bolig- og 
erhvervsområde ved Saltebakken 9900 Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21246

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. BC.15.13.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.13 til 

kommuneplanen, der skal skabe mulighed for et nyt byområde nord-vest for Saltebakken 

i Frederikshavn har i perioden fra den 24. februar til den 20. april 2016 været fremlagt til 

offentlig debat. De 2 indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod lokalplanforslaget 

er refereret og kommenteret i det Indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som 

bilag.

Der er, som besluttet af byrådet på møde den 17. februar 2016, udarbejdet forslag til 

deklaration der pålægger bygherren, at afholde ekstraudgifter til eventuelle miljømæssige 

afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget. Forslaget til deklarationen er vedlagt 

som bilag.

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

byrådet, at lokalplan FRE. BC.15.13.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.13 til 

kommuneplanen vedtages med de ændringer der fremgår af Indsigelsesnotatet.

At deklarationen der pålægger bygherre at afholde ekstraudgifter til eventuelle 

miljømæssige afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget begæres tinglyst på 

ejendommen matr. nr. 124 ba, Bangsbo Frederikshavn Jorder

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Bilag
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 Indsigelsesnotat af 30. maj FORSLAG til lokalplan FRE.BC.15.13.01, 
bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken i Frederikshavn (1331797 -
GEO-2015-21246)

 Lokalplan FRE.BC.15.13.01 af 30.05.2016 til PMU den 7. juni 2016 
(1329838 - GEO-2015-21246)

 Kommuneplantillæg nr. 15.13 PMU 07.06.2016 (1323468 - GEO-2015-
21246)

 Tilrettet deklaration miljømæssige afskærmninger - tilrettet maj 2016 
PMU 07.06.2016 (1325983 - GEO-2015-21246)

 Tinglysningsrids PMU 07.06.2016 (1307673 - GEO-2015-21246)
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6 (Åben) Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.26
Sags ID: GEO-2013-18566

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse af PMU og ØU beslutning om at udtage den del af rammeområde 

SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone af kommuneplanen, er der nu udarbejdet et 

konkret kommuneplantillæg, der foreslår arealet udtaget. Kommuneplantillægget skal 

offentliggøres jf. planlovens bestemmelser i 8 uger med mulighed for at gøre indsigelse 

mod forslaget.

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

kommuneplantillægget sendes i høring i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Bilag

 Forslag til KPLtillæg15.26 (1325774 - GEO-2013-18566)
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7 (Åben) Forbedring af trafikforhold ved Sæby skoleafdeling 
Sags ID: EMN-2016-00757

Sagsbehandler: Susanne Madsen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 3. marts 2016 at bede 

trafiksikkerhedsudvalget om at få lavet en vurdering af de trafikale forhold omkring Sæby 

skoleafdeling, herunder at finde løsningsforslag, såfremt det vurderes nødvendigt at 

ændre på de trafikale forhold omkring skolen. 

Vurderingen er nu foretaget, og trafiksikkerhedsudvalget har på deres møde den 28. april 

2016 anbefalet en løsning med udvidelse af parkeringspladsen med ca. 20 pladser. De 

nye pladser forbeholdes personalet, for at undgå for meget krydsende trafik fra de bilister, 

der kører ind på parkeringspladsen specielt om morgenen.

Det er oplyst, at en sådan udvidelse vil koste ca. 300.000 kr. Der ud over vil der komme 

en ekstra driftsudgift til snerydning og belysning/skilte på de 20 pladser. 

Ejendomscenteret anslår, at det beløber sig til 15.000-20.000 kr. årligt, afhængig af 

hvordan anlægget hænger sammen med eksisterende p-plads.

Anlægsudgiften på 300.000 kr. kan afholdes af budgetmidler fra Bæredygtigt 

Børneområde, som er afsat til Sæby skolerne, idet der har været et mindre forbrug på 

området.

Trafiksikkerhedsudvalget har desuden rådet til at tydeliggøre ensretningen på det 

eksisterende p-areal og til at kommunens nye kampagneskilte for ”kys og kør” med fordel 

kunne sættes op i afsætningslommen.

Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter og godkender forslaget 

2. anbefaler at anlægsudgiften tages af puljen til Bæredygtigt Børneområde, og at 

den øgede driftsudgift indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene. 

3. indstiller til Økonomiudvalget at anlægsudgiften tages på puljen til Bæredygtigt 

Børneområde.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 19-05-2016
1. - 3. indstillingen godkendt.
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Beslutninger:
Indstillingens punkt 3 godkendes.

Bilag
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8 (Åben) Udviklingsplan for Danmarks Vestkystturisme
Sags ID: EMN-2016-01558

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Partnerskab for vestkystturisme anmoder de 11 medlemskommuner, om at deltage i et 

projekt om en langsigtet og strategisk udviklingsplan for hele vestkysten. For at kunne 

iværksætte projektet anmodes alle medlemskommunerne om at deltage i projektet samt 

medfinansiere projektet både med økonomi og persontimer.

Frederikshavn Kommune er sammen med Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, 

Hjørring Kommuner medlem af foreningen Partnerskab for Vestkystturisme som omfatter 

alle 11 vestkyst kommuner fra Tønder i syd til Frederikshavn i nord. De 4 nordvestjyske 

kommuner deltager samlet i partnerskabet blandt andet via en fælles ansat koordinator, 

som varetager de daglige opgaver ift. sekretariatet. Medlemskab og den fælles 

koordinator er finansieret via kommunernes midler i Business Region North Denmark.

Partnerskabet for Vestkystturisme har i samarbejde med KL., Erhverv- og 

Vækstministeriet (EVM) og Real Dania udarbejdet oplæg til en langsigtet Strategisk 

Udviklingsplan for Danmarks vestkyst. Det er beskrevet i oplægget fra partnerskabet, at 

47 % af alle overnatninger i den danske kystturisme er foretaget langs Danmarks 

vestkyst, og der hermed er et turismepotentiale som bør udnyttes. 

Formålet med en fælles udviklingsplan for Danmarks vestkyst et at skabe bæredygtig 

turisme- og erhvervsmæssig udvikling på tværs af kommune- og regionsgrænser og 

samtidig styrke kvaliteten af turismeproduktet på vestkysten, understøtte investeringer i 

området og samtidig sikre naturressourcerne.

Projektet indeholder 4 delmål:

 Udvikle et overordnet bæredygtigt grundlag for en langsigtet positiv udvikling i 

vestkystkommuner med udgangspunkt i en styrkelse af turisme- og 

erhvervsudviklingen.

 Afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte 

kvaliteten i det samlede turismeprodukt på den danske vestkyst med 

udgangspunkt i bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vestkystens 

naturværdier.

 Udpege udviklingspotentialer og foretage prioriteringer for udviklingsområder.

 Skabe en fælles forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af 

vestkysten, der understøtter tværkommunal planlægning på vestkysten.
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Projektet organiseres med en styregruppe, en følgegruppe og Partnerskab for 

vestkystturisme varetager selve projektorganisationen som projektejer. 

Real Dania er jf. Partnerskabet gået forrest i processen omkring udformningen i projektet 

for udviklingsplanen, og har tilkendegivet medfinansiering (50 %) og aktiv deltagelse i 

udviklingsarbejdet. Andre store fonde har desuden jf. partnerskabet tilkendegivet 

interesse for planen. Real Dania har tilkendegivet stor interesse for, at man ser planen 

som en væsentlig forudsætning for fremtidige investeringer, der vil gøre det muligt at 

arbejde mere strategisk med filantropiske projekter.

Partnerskabet anmoder alle 11 kommuner om at deltage i projektet og tilsammen 

finansierer 20 % af planens kostpris – tilsammen 700.000 kr. fordelt efter den 

fordelingsnøgle, som er aftalt ved partnerskabets stiftelse. Herudover skal de 11 

kommuner tilsammen bidrage med timemedfinansiering på ca. 1 ud af de 3 årsværk –

anslået værdi over en periode på 700.000-800.000 kr. som er en del af aftalerammen for 

projektet.

Frederikshavn Kommune skal dermed medfinansiere 73.929 kr. og ca. i alt 300 timer 

over 1½ år.

Det vurderes, at deltagelse i udviklingsplanen vil styrke realiseringen af turismemæssige 

investeringer. Herudover kommer investeringer i forhold til det nationale niveau, og ikke 

mindst ved at Real Dania har vist stor økonomisk interesse for projektet, hvilket giver en 

vis garanti for kvaliteten af projektet. 

Det bør dog understreges overfor partnerskabet, at analyser og m.m. som allerede 

foreligger benyttes og genbruges, og at det er vigtigt, at indsamlet data og materialer for 

Frederikshavn Kommune bliver tilgængeligt til anvendelse her lokalt i kommunen.

Det er undersøgt, hvordan de 3 øvrige nordvestjyske kommuner stiller sig til denne 

anmodning, Hjørring Kommune forventer en positiv indstilling på linje med Frederikshavn 

Kommune. Jammerbugt Kommune forventes pt. at følge Hjørring og Frederikshavn 

Kommuners indstilling, Thisted er ikke afklaret på dette endnu.

Projektdeltagelsen kan finansieres via Økonomiudvalgets Investeringspulje.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget bevilger 73.929 kr. til projekt 

”Udviklingsplan for Danmarks Vestkystturisme” fra Investeringspuljen.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

4. Projektorientering udviklingsplan for Vestkysten 270516 (1339112 -
EMN-2016-01558)

5. Bilag 1 - økonomisk ramme udviklingsplan for Vestkysten  (1339111 -
EMN-2016-01558)

6. Kære Borgmestre og kommunaldirektører i Partnerskab for 
Vestkystturisme (1339364 - EMN-2016-01558)
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9 (Åben) Behandling af NordDanmarks EU-kontors nye vedtægter
Sags ID: EMN-2016-01529

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor fremsender nye vedtægter til godkendelse i de 

11 nordjyske kommuner og Regionen. Herudover anmodes der om en garantistilles for 

en kassekredit på op til 2 mio. kr. i alt fordelt mellem de 11 kommuner og regionen.

KKR anbefaler efter sit møde den 14. april 2016, at de nordjyske kommunalbestyrelser 

godkender de reviderede vedtægter, herunder at de 11 nordjyske kommuner står anført 

som garant for en kreditramme på 1. mio. kr. fordelt efter den enkelte kommunes 

befolkningstal.

NordDanmarks EU-kontor blev pr. 1. januar 2015 reorganiseret og etableret som en 

selvstændig forening. Der er i den forbindelse udarbejdet nye vedtægter og nedsat en 

bestyrelse for foreningen NordDanmarks EU-kontor. 

Bestyrelsen har efter det først års erfaring som selvstændig forening revideret 

vedtægterne og fremsender derfor forslag til nye vedtægter til godkendelse i de 11 

kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Der ændres ikke i kontingentbetalingen til EU-kontoret og bestyrelsens sammensætning 

ændres heller ikke. Dog er det præciseret, at kommunerne har næstformandsposten i de 

2 år af valgperioden hvor Regionen har formandsposten og omvendt.

Den vigtigste ændring er, at de nordjyske kommuner og Regionsrådet fremover skal 

være garanter for en kassekredit på op til 2 mio. kr. Regionen skal stå som garant for den 

ene halvdel på 1. mio. kr., hvor kommunerne skal stå som garant for den anden halvdel. 

Kommunerne bidrager med et beløb som beregnes efter befolkningstal – for 

Frederikshavns vedkommende beløber det sig til følgende beløb udregnet på et 

befolkningstal på 60.246 personer til i alt 102.897 kr. Fordelingen er beregnet i vedlagte 

bilag på sagsfremstilling fra KKR-mødet den 14. april 2016.

Baggrunden for behovet for en kassekredit begrundes i, at der ofte er store 

likviditetsforskydninger forbundet med at EU-kontoret er operatør på EU-programmer, 

hvor betalingen fra EU først udbetales op til eet år efter projektafslutning og først efter at 

samtlige udgifter er betalt og er aflagt og godkendt i EU. (Hidtil har Aalborg Kommune 

afhjulpet denne økonomiske udfordring).
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Nu hvor EU-kontoret er etableret som en selvstændig forening, er der behov for at 

etablere en egentlig kassekredit garanteret af hele ejerkredsen, for fortsat at kunne være 

nordjysk operatør på EU-programmerne.

I forhold til de økonomisk konsekvenser, er der er krav om deponering.

Det er vurderingen, at vedtægterne kan godkendes og at garantistillelsen kan gives, men 

med deponerings krav jf. lånebekendtgørelsen. Det er vurderingen fra CØP, henset til 

beløbets størrelse, at dette kan modregnes i kommunens låneramme for 2016.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at vedtægterne 

godkendes 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Følgebrev fra Mikael Klitgaard (1339119 - EMN-2016-01529)
 Forslag til vedtægter for EU-kontoret (1339120 - EMN-2016-01529)
 Sagsfremstilling KKR Nordjylland (1339121 - EMN-2016-01529)
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10 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse 
af 20 almene familieboliger på Lerstien i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02027

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

opførelse af 20 almene familieboliger på Lerstien i Frederikshavn.

Frederikshavn Kommune har i 2015 godkendt at Boligforeningen Vesterport har købt den 

jord som byggeriet opføres på.

Boligerne er beliggende på Lerstien i Frederikshavn. 

Byggeriet planlægges opført som 10 dobbelthuse a 2 lejligheder på hver 108 m2.

Boligforeningen Vesterport oplyser, at der vil blive tale om et kvalitetsbyggeri med fokus 

på miljø- og energirigtige løsninger og hvor der vil blive anvendt luft til vand-

varmepumper som varmekilde.

Bygherren oplyser endvidere at det har været vigtigt at byggeriet kan integreres naturligt i 

området og at området skal fremstå som en helhed, hvorfor boligerne opføres med 

samme visuelle udtryk som det omkringliggende byggeri.

Målgruppen for byggeriet bliver ifølge bygherren både nuværende borgere, men også 

potentielle tilflyttere til kommunen.

Bygherre oplyser at opførelse af byggeriet er i overensstemmelse med Frederikshavn 

kommunes boligpolitik, da der bliver tale om et byggeri der bidrager med noget nyt og 

spændende til det nuværende boligudbud i Frederikshavn i stedet for blot at subsidiere 

det eksisterende boligudbud. 

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 20 almene boliger er 41.515.200 kr.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 4.151.520 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2017.
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For kommunens behandling af støttesagen opkræves, et at byrådet fastsat gebyr, på 2,5 

promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 36.533.000 

kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 108 m2 bliver 91.260 kr. årligt, svarende til 

7.605 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en foreløbig gennemsnitshusleje på 845 

kr./m2/årligt.

Plangrundlag

Bygherre oplyser at plangrundlaget for byggeriet er på plads og der foreligger en 

principiel tilladelse til opførelse af byggeriet fra Frederikshavn Kommune, Center for 

Teknik og Miljø den 30. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

4.151.520 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er 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 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om, at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud 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 projektet på Lerstien.

Ovennævnte projekt indgår på listen over forventede/ønskede byggerier med 3,9 mio. kr. 

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.
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Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 41.515.200 kr. for boligerne på følgende 

vilkår:

 at der disponeres 4.151.520 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til 

formålet

 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 seneste 1. maj 2017

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 845 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kort - Lerstien (1335474 - GEO-2016-02027)
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11 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse 
af 4 almene familieboliger i Mølleparken Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02029

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken, Frederikshavn.

Der er tale om en ombygning af den tidligere kommunale børnehave på Provst 

Dreslersvej i Mølleparken i Frederikshavn. Børnehaven er en del af boligforeningen 

Vesterports afdeling 4.

Bygherre oplyser, at under henvisning til prognoserne for det fremtidige børnetal i 

Frederikshavn Kommune vurderes det ikke, at være realistisk, at bygningen igen kan 

lejes ud som børnehave. Når bygningen ikke kan genudlejes som børnehave må 

Boligforeningen Vesterport imødese et lejetab på 161.000 kr. årligt.

For at imødegå et fremtidigt lejetab ønsker Boligforeningen Vesterport derfor at bygge 

børnehaven om til 4 lejligheder på ca. 104 m2.

Da der er tale om en ombygning fra erhverv til beboelse, svarer det i henhold til reglerne 

på området til nybyggeri. Dette indebærer, at byggeriet opføres med praktisk støtte fra 

Landsbyggefonden og kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 4 boliger er 7.722.000 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2016.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 772.000 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 6.795.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.
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Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 104 m2 bliver 82.992 kr. årligt, svarende til 

6.916 kr. pr. måned ekskl. Forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 798 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

772.000 kr. 

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er 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 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud 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 projektet i Mølleparken.

Ovennævnte projekt indgå på listen over forventede/ønskede byggerier med 0,95 mio. kr.

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 7.722.000 kr. for boligerne på følgende 

vilkår:

 at der disponeres 772.000 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til 

formålet

 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. november 2016

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 798 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sagen udsættes med henblik på yderligere afklaring.

Bilag
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12 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse 
af 2 almene familieboliger i Fælledbo i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02028

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

opførelse af 2 almene familieboliger i Fællesbo i Frederikshavn.

Der er tale om en ombygning af den tidligere kommunale børnehave på Fregatvej i 

Fælledbo i Frederikshavn. Børnehaven er en del af boligforeningen Vesterports afdeling 

5.

Bygherre oplyser, at under henvisning til prognoserne for det fremtidige børnetal i 

Frederikshavn Kommune vurderes det ikke, at være realistisk, at bygningen igen kan 

lejes ud som børnehave. Når bygningen ikke kan genudlejes som børnehave må 

Boligforeningen Vesterport imødese et lejetab på 119.000 kr. årligt.

For at imødegå et fremtidigt lejetab ønsker Boligforeningen Vesterport derfor at bygge 

børnehaven om til 2 lejligheder på ca. 88 m2. Da børnehaven blev bygget, blev den 

etableret indenfor rammerne af 2 lejligheder, hvorfor ombygningen er mindre indgribende.

Da der er tale om en ombygning fra erhverv til beboelse, svarer det i henhold til reglerne 

på området til nybyggeri. Dette indebærer, at byggeriet opføres med praktisk støtte fra 

Landsbyggefonden og kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 2 boliger er 1.955.000 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt efteråret 2016.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 195.500 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 1.720.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.
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Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 88 m2 bliver 63.360 kr. årligt, svarende til 

5.280 kr. pr. måned ekskl. Forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 720 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

195.500 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er 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 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om, at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud 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 projektet i Fælledbo.

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 1.955.000 kr. for boligerne på følgende 

vilkår:

 at der disponeres 195.500 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til 

formålet

 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.november 2016

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 720 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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13 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-00865

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra tidligere år 

er på 447,9 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 30. april 2016 er på 443,9 mio. kr. 

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 4,0 mio. kr. 

Det forventede nettooverskud på 4,0 mio. kr. skyldes primært mindre forbrug på 

forsikringsområdet og energiområdet. Derudover har flere centre forventede mindre 

forbrug på de administrative konti som følge af vakante stillinger.

Det forventede regnskab på anlægsområdet er på 38,5 mio. kr. Korrigeret budget udgør 

52,4 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme ud med et 

mindre forbrug på 13,9 mio. kr. Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at mindre 

forbruge i forhold til den finansielle ramme med 5,7 mio. kr. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at

 Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen

 Økonomiudvalget videresender budgetopfølgningens konklusioner via 

budgetopfølgningen for hele kommunen til byrådet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget (1304228 -
EMN-2016-00865)
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14 (Åben) Økonomiorientering juni 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.

Bilag
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15 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2015-01498

Sagsbehandler: Jesper Have

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Frederikshavn Kommune. 

Budgetopfølgningen indeholder årets første forventning til regnskabsresultatet for 2016. 

Den samlede budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune er vedlagt som bilag.

De overordnede konklusioner i budgetopfølgningen er, at forventet regnskab viser:

 at der forventes et mindreforbrug på driften i forhold til korrigeret budget – ekskl. 

de låste bankbøger på 6,9 mio. kr. 

 at der er mindreforbug på 24,3 mio. kr. på driftssiden mellem korrigeret budget og 

forventet regnskab inkl. de låste bankbøger.

 Det forventede regnskab for serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug i 

forhold til servicerammen på 7,0 mio. kr.

 Anlæg udviser et forventet netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 

27,3 mio. kr. – heraf vedrører 30,6 mio. kr. mindreforbrug vedrørende 

udgiftssiden og 3,3 mio. kr. vedrørende lavere forventninger til indtægtssiden

I forhold til byrådets 3 målsætninger for kommunens økonomi kan det fremhæves at

forventet regnskab viser:

 Overskud på ordinær drift udgør 175,8 mio. kr. og ligger således 25,8 mio. kr. 

over målsætningen.

 Udgift vedrørende skattefinansieret anlæg på 85,7 mio. kr. Målsætningen er på 

80 mio. kr. Der er dog i forbindelse med overførslen fra 2015 overført og frigivet 

9,7 mio. kr. De overførte midler stammer fra ikke gennemførte 

skattefinansierede anlæg fra 2015, overført i henhold til nye ØKD-regler. 

 Den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage skal være minimum 80 mio. kr.

Ved udgangen af maj 2016 er den på 124,5 mio. kr. Der forventes ca. 120 mio. 

kr. ultimo 2016. 

Det noteres endvidere, at overskuddet i det forventede regnskab på ordinær drift kan

dække udgifterne til afdrag samt skattefinansieret anlæg.

Hvert fagudvalg har lavet opfølgning på egne områder. Hovedkonklusionerne herfra 

indgår i den samlede opfølgning.
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I budgetopfølgningen indgår endvidere en række bevillingsmæssige ændringer. 

Nettovirkinigen af disse ændringer er en øget opsparing til kassen på 1,0 mio. kr.  

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller at:

 Budgetopfølgningen tages til efterretning

 De bevillingsmæssige ændringer, som betyder en netto meropsparing til kassen 

på 1.021.000. kr., godkendes 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Børne og Ungdomsudvalget forventes, med de i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 
30.04.2016 besluttede tiltag, i sin helhed at overholde sit budget for 2016 - bortset fra på 
området Center for Familie.

På familieområdet er der behov for en tilpasning af udgifterne, som kun kan løses ved en 
langsigtet strategisk omlægning af indsatsen.

Økonomiudvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget gives en mulighed for, over 
en 3-årig periode, at foretage denne omlægning, således at man senest fra og med 2020 
har skabt balance mellem forbrug og budgetramme – inklusiv de rammereguleringer, der 
sker i de mellemliggende år.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om, senest den 1. september 2016, at fremlægge 
en plan for Økonomiudvalget for en sådan omlægning af indsatsen.

Økonomiudvalget anbefaler derfor Byrådet, at der gives en ekstraordinær 
rammekorrektion til budgetområdet Center for Familie, med følgende beløb:

2016: 12 mio.
2017: 10 mio.
2018: 8 mio.
2019: 4 mio.
2020: 0 mio.

Med disse rammekorrektioner, forudsættes Børne- og Ungdomsudvalget at udarbejde 
budgetter, som samlet set er indenfor rammen.

Bilag

 Budgetopfølgning 30. april 2016 - Frederikshavn Kommune (1321897 -
EMN-2015-01498)
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16 (Åben) Budget 2017 - Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for 

budgetlægningen 2017-2020. 

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne 

budget 2016. Rammen på Økonomiudvalgets drift 2017 udgør i alt 451,8 mio. kr. 

Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2017 vedtaget følgende væsentlige 

budgetmæssige korrektioner.

1. Reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget på 2,3 mio. kr. 

2. 1 % budgettilpasning på 4,0 mio. kr. 

Budgettilpasning på 1 % er indarbejdet og håndteret af de enkelte centre. 

Omprioriteringsbidraget er ikke fordelt i budgetår 2017 og øvrige overslagsår. Forslag til 

fordeling på direktørområder i forhold til andel af serviceudgifter vedlægges som bilag. 

Hvis fordelingen godkendes vil de enkelte områder håndtere deres respektive andel.

Direktionen er af den opfattelse, at man kan lave et realistisk budget inden for den 

budgetramme, som er til rådighed. Til økonomiudvalgsmødet i august vil der blive 

fremlagt et specificeret budget for økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget.

Rammen på Økonomiudvalgets anlæg 2017 udgør i alt 44,7 mio. kr. 

Rammen på Puljer til tværgående formål udgør i alt 38,8 mio. kr. Af denne bevilling udgør 

Socialudvalgets midlertidige deponering af omprioriteringsbidraget en sum på 12,8 mio. 

kr. samt pulje på 1 % af serviceudgifterne på 25,0 mio. kr. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at

 orienteringen af budgettet tages til efterretning.

 reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget fordeles forholdsvist på 

direktørområder.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Omprioriteringsbidrag Økonomiudvalget - 2017 (1340483 - EMN-
2016-00226)
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17 (Åben) Korrektion af budgetrammer for budget 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I henhold til tids- og procesplan for budgetlægningen fremgår det at Økonomiudvalget på 

sit møde i juni skal behandle udvalgenes tilbagemeldinger på budgetarbejdet, områder 

med særlige finansieringsbehov og forslag til ændringer af budgetrammerne.

Som følge af Direktionens budgetseminar den 10. maj og arbejdet med udarbejdelse af 

budgetopfølgningen pr. 30. april 2016, har direktionen indstillet en række ændringer til 

budgetrammerne for 2017 – 2020.

De foreslåede ændringer fremgår af bilag til sagen.

Ud over de områder Direktionen har taget op, er der modtaget tilbagemeldinger fra 

udvalgene, og Socialudvalget anmoder om, at der optages en anlægsbevilling på 5,0 

mio. kr. til yderligere digitaliseringstiltag med henblik på fremtidig optimering af 

driftsområder. Herudover er der ikke modtaget tilbagemeldinger om, at der er områder 

med særlige finansieringsbehov.  

Til orientering er der vedhæftet tilbagemeldinger fra udvalgenes behandling af budgettet i 

juni 2016 som bilag.

Indstilling
Direktionen indstiller, 

 at de foreslåede budgetændringer indarbejdes i budgetrammerne for budget 

2017 – 2020.

 at Socialudvalgets anmodning om en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til yderligere 

digitaliseringstiltag behandles. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingens 1. punkt godkendt.

Indstillingens 2. punkt indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag
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 Notat vedrørende Økonomiudvalgets godkendelse af budgetrammerne 
2017-2020 (1336083 - EMN-2015-50149)

 Budgetrammer 2017-2020 ØU møde juni (1341254 - EMN-2015-
50149)

 Fremsendelsesbreve fra udvalgene (1340435 - EMN-2015-50149)
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18 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt fornyet 
ansøgning
Sags ID: EMN-2015-01525

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 13. april 2016 behandlingen af punktet 

vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenters regnskab for 2015 samt behandling af 

ansøgning. Skagen Kultur og Fritidscenter (herefter SKFC) har i nu indsendt fornyet 

ansøgning samt energivurdering af ansøgningens nævnte tiltag til forvaltningen, hvorefter 

sagen genfremstilles.

SKFC har fremsendt regnskab for 2015 til Frederikhavn Kommunes godkendelse samt 

ansøgning om optagelse af et energilån til brug for energibesparende aktiviteter, 

herunder nødvendige udskiftninger af pumpesystemet i svømmehallen jf. bestemmelser 

vedrørende vandkvaliteten, der træder i kraft 1. juli 2017.

Det fremsendte regnskab fra SKFC er gennemlæst af Center for Økonomi og 

Personale; der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en 

tilbundsgående revision af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker 

derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan 

konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen 

Kultur- og Fritidscenters revisionsselskab BDO.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 et samlet overskud på 

77.295 kr., hvilket er 74.295 kr. bedre end det budgetterede overskud på 3.000 kr. 

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 en egenkapital på 1.295.544 

kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 udgjorde 4.903.753,75 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 2. marts 2016, i forbindelse med det 

skærpede tilsyn med SKFC, en revisionsrapport udarbejdet af BDO, hvoraf det fremgår, 

at SKFC er veldrevet indenfor de givne rammer og det besluttede serviceniveau. 

Samtidig fastslår rapporten, at det kommunale tilskud givet til SKFC alene anvendes til de 

anerkendelsesværdige kommunale aktiviteter.

Frederikshavn Kommune kan på denne baggrund konstatere, at SKFC i de seneste tre 

regnskabsår har overholdt budgettet og haft overskud. Samtidigt giver Frederikshavn 

Kommune et stort årligt tilskud samt garanterer for så store lånbeløb, at det er skønnes 

nødvendigt fortsat at have fokus på økonomien i SKFC. Administrationen foreslår derfor, 
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at Frederikshavn Kommune og SKFC fortsat skal være i tæt dialog med hinanden om 

drift, regnskab, budget og budgetopfølgning i SKFC, dog ikke som skærpet tilsyn med 

kvartalsvis afrapportering.

Under arbejdet med udarbejdelsen af revisionsrapporten om driften af SKFC blev 

Frederikshavn Kommune gjort opmærksom på, at SKFC stod overfor en række 

nødvendige udgifter til renovering af svømmehallens vandpumpesystem. Udgiftens 

endelige størrelse var ikke kendt, da rapporten blev udarbejdet, og det blev aftalt med 

SKFC, at man efterfølgende måtte fremsende løsningsforslag til Frederikshavn 

Kommune.

SKFC har nu fremsendt materiale til behandling af udfordringen. Udskiftningen af 

pumpesystemet ville blive nødvendig som almindeligt vedligehold, men skærpede lovkrav 

til vandkvalitet og –udskiftning betyder, at der er behov for mere end bare vedligeholdelse 

af den eksisterende pumpe. Af vedligeholdelsesplanen fremgår, at en del af 

energiforbedringerne yderligere vil give en forbedret brugeroplevelse og øge 

anvendelsesmulighederne pga. muligheden for at indstille og variere vandtemperaturerne 

i bassinerne.

SKFC har fået Jysk Svømmebads Teknik A/S til at give et tilbud på den nødvendige 

udskiftning. Dette, samt tilbud på yderligere energibesparende tiltag, er nu sammen med 

energimærke og energivurdering foretaget af Brix og Kamp A/S fremsendt til 

Frederikshavn Kommune som en ansøgning om kommunegaranti for et energilån i 

Kommunekredit på i alt 7,185 mio. kr. fordelt på nedenstående elementer:

Indsats Rentabilit

et

Tilbagebet

alingstid

Beløb Låneadgang

Vandbehandlingsa

n-læg

Ikke 

angivet –

lovpligtig 

indsats

Ikke 

angivet

5.000.000 

kr.

Nej –

undtaget 

hovedpumpen 

Termotæpper til 

afdækning af 

bassiner

Rentabelt Ikke 

angivet

240.000 

kr.

Nej

Ny facade mod 

nord

Rentabelt 14,8-16 år 93.500 kr. Ja

Ny facade mod 

syd

Rentabelt 27 år 591.000 

kr.

Ja

Belysningsanlæg Rentabelt 7,3-14,5 år 352.500 

kr.

Ja

Vandløse urinaler Rentabelt 7,8 år 30.000 kr. Nej

Nye toiletter og 

vandhaner

Rentabelt 3,4-5,7 år 89.000 kr. Nej
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Nye køleskabe Rentabelt 7,9 år 28.000 kr. Ja

Nye pumper og 

varmerør til 

idrætshallen

Rentabelt 2,9-12,4 år 60.000 kr. Ja

Hulmursisolering Rentabelt 13,9 år 247.500 

kr.

Ja

Renovering 

omklædning, 

damer

Rentabelt Under 1 år 16.500 kr. Ja

Isolering af 

varmeveksler

Rentabelt 15,7 år 5.500 kr. Ja

Solceller Rentabelt 13,4 år 432.000 

kr.

Ja

Frederikshavn Kommunes revision har efter gennemlæsning af ansøgning, 

energivurdering og energimærke vurderet, at dele af ansøgningens elementer vil kunne 

give adgang til lånoptagelse, eller garanti for lån, der ikke belaster den kommunale 

låneramme. Det gælder elementerne: Ny facade mod nord, ny facade mod syd, 

belysningsanlæg, nye køleskabe, nye pumper og varmerør til idrætshallen, 

hulmursisolering, renovering af omklædning, isolering af varmeveksler, solceller.

Der er derimod bemærkninger til elementerne i ansøgningen vedrørende 

vandbehandlingsanlæg, termotæpper til afdækning af bassiner, vandløse urinaler samt 

nye toiletter og vandhaner.

Vedrørende vandbehandlingsanlægget og termotæpper til afdækning vil den del, som 

vedrører hovedpumpen, være direkte låneberettiget. Selve vandbehandlingsanlægget ser 

revisionen umiddelbart ikke nogen lånemulighed for, og den energibesparelse, som vil 

opnås ved udskiftning af anlægget samt etablering af termotæpper vil være en afledt 

effekt, og er efter revisionens fremsendte opfattelse ikke omfattet af 

lånebekendtgørelsen.

Når det kommer til investeringen i nye toiletter, vandhaner og køleskabe vil de ikke være 

omfattet af låneadgangen, da det ikke vedrører energibesparelser, men udelukkede 

besparelser på vand, hvor besparelser af denne karakter er ikke omfattet af låneadgang.

Information om evt. deponeringsforpligtigelse i forbindelse med lånoptagelse vil foreligge i 

mødet.

Administrationen har forespurgt de øvrige svømmehaller i kommunen (Sæby, 

Frederikshavn og Østervrå) om de forventer en lignende udgift til at imødekomme de 

skærpede vandkvalitetskrav og anbefalet, at man fik faglig assistance til denne vurdering.

Tilbagemeldingen er, at svømmehallerne forventer at kunne imødekomme de skærpede 

krav indenfor deres afsatte vedligeholdelsesmidler.

Indstilling
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. Godkender regnskab 2015 fra SKFC

2. På baggrund af det indsendte regnskab samt BDO rapporten anbefaler 

Økonomiudvalget at drøfte, om det skærpede tilsyn skal fortsætte eller ændre 

det skærpede tilsyn til en fortsat tæt dialog med SKFC

3. Drøfter og videresender SKFC’s ansøgning om kommunegaranti for lån til 

Økonomiudvalgets og Byrådets behandling

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 08-06-2016
1. Godkendt.

2.– 3 sendes til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Fraværende: Bjarne Kvist.

Beslutninger:
Indstillingens punkt 2: Det anbefales, at det skærpede tilsyn ændres til tæt dialog.

Indstillingens punkt 3: Det anbefales, at der meddeles garanti for lån til projekter, der er 
omfattet af den automatiske låneadgang, 2.050.000 kr. Afklaringen af låneadgang til de 
sidste 5 mio. kr. udsættes indtil der er afklaring i forhold til vilkårene.

Bilag

 Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
 (Lukket bilag)
 160523-Energilån-ansøgning (1327852 - EMN-2015-01525)
 160425-lån-SKFCBestyrelse-beslutning (1327851 - EMN-2015-01525)
 13398 - Notat vedr. energioptimering af SKFC, d. 20160525 (1327848 

- EMN-2015-01525)
 13398 - Energimærke for Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 

9990 Skagen (1327850 - EMN-2015-01525)
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19 (Åben) Ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld 
for areal til lejrplads m.v.
Sags ID: EMN-2016-01527

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Strandby Metodistkirke om fritagelse for betaling af grundskyld for 
ejendommen matr. nr. 1 bs, Elling by og sogn, beliggende Strandbyvej 93, Strandby.
Ejendommen benyttes til kirkens ungdomsarbejde (spejdere) til lejrplads m.v.
Ejendommen har været ejet af Strandby Metodistkirke siden 3. februar 2005 og er ved 
seneste offentlige vurdering ansat til ejendomsværdi 130.000 kr. – heraf grundværdi 
25.600 kr.
Den årlige grundskyld udgør 772 kr.

I henhold til § 8, stk. 1, litra b, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme,
kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for 
ejendomme, der anvendes til ungdomslejre eller lejrpladser, hvis ejeren er en 
organisation, hvis hovedformål er at fremme børns og unges menneskers fritidsliv. 

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at der – i henhold til praksis og i lighed med andre 
spejderlejrpladser – meddeles fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen 
Strandbyvej 93, Strandby.
Skattefritagelsen gælder så længe ejendommen benyttes til 
ungdomsformål/spejderformål som anført.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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20 (Åben) Årsrapport / årsregnskab 2015 for Skagen Havn
Sags ID: EMN-2016-01480

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn fremsender til byrådets 
godkendelse årsrapport / årsregnskab 2015.

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 981.781 kr. Årets overskud foreslås overført til 

næste år. 

Havnens egenkapital og gældsforpligtelse udgør pr. 31/12 2015 henholdsvis 231.990.977 

kr. og 342.869.597 kr.

Havnens forretningsområder og indtjening generes primært af fiskeriaktivitet.

Bestyrelsen anfører, at 2015 på det fiskerimæssige område har været et år, hvor både 

industrifiskeriet og sildefiskeriet omsætningsmæssigt har vist fremgang. Der er i året 

landet de største værdier nogensinde, og også mængdemæssigt, har der været gode 

resultater.

Statistik fra Fiskeridirektoratet viser, at Skagen Havn også i 2015 er Danmarks største 

fiskerihavn målt på såvel samlede mængder som værdi. 

Forretningsområdet krydstogt har i 2015 været i stærk stigning. Stigningen er en naturlig 

følge af de nye faciliteter, der stod klar til krydstogt-anløb før sæsonen. Det er nu muligt 

at tage skibene til kaj, hvilket har givet en væsentlig omsætningsfremgang og indtjening.

Bunkerterminalen blev først operativ mod slutningen af året og har således ikke haft fuld 

regnskabsmæssig påvirkning i 2015.

I 2015 har man formuleret en strategi 2020. En del af den nye strategi er arbejdet med at 

få skabt grundlag for havneudvidelse – etape 3 – med fokus på fiskeri, fiskeindustri samt 

godstransport. Det tekniske forarbejde er igangsat. Skagen Havn vil også i 

strategiperioden arbejde med og udvikle både eksisterende og nye forretningsområder og 

der vil være fokus på fortsat at styrke havnens interne organisation.   

Årsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold.



Økonomiudvalget - 22-06-2016 14:30 Side 41 af 54

Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 9. maj 2016.

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 

regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at årsrapport / årsregnskab 2015 for den 

kommunale selvstyrehavn Skagen Havn godkendes og at årets overskud disponeres 

som foreslået.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Årsrapport 2015 (1331344 - EMN-2016-01480)
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21 (Åben) Årsrapport / årsregnskab 2015 for Frederikshavn Havn
Sags ID: EMN-2016-01521

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn fremsender til 
byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab 2015.
Frederikshavn Havn er med virkning fra 1/1 2014 omdannet til kommunal selvstyrehavn. I 
denne forbindelse er Frederikshavn Havn A/S opløst.

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på 8.309.739 kr. Af årets overskud foreslås 

555.349 kr. henlagt til reserve og 7.754.390 kr. foreslås overført til næste år. 

Havnens egenkapital og gældsforpligtelse udgør pr. 31/12 2015 henholdsvis198.203.085 

kr. og 151.728.483 kr.

Havnens forretningsområder og indtjening generes primært af færgefart med ruter til og 

fra Gøteborg, Oslo og Læsø, øvrig fragttrafik samt anden trafik på havnens fragt- og 

nordhavn samt udlejning af arealer, bygninger og materiel. 

Bestyrelsen anfører, at årsresultatet er påvirket af en omsætningsnedgang på 1.4 mill. Kr. 

i forhold til budgettet. Resultatet er desuden påvirket af ekstraordinære 

markedsføringsomkostninger i forbindelse med TV-serien ”Nordskov”, hvor Frederikshavn 

Havn sammen med en række virksomheder tog initiativ til at markedsføre Frederikshavn 

– byen bag Nordskov.

Frederikshavn Havn har i 2015 været begunstiget af, at havnens kunder har udviklet 

deres forretninger med nye aktiviteter. Der er en stadig stigende omsætning af 

bunkerolie, som leveres såvel offshore som direkte til skib ved anlæg på oliepieren. 

Stena Line har i årets løb erstattet Scanrail med Stena Gothica og har samlet rederiets 

aktiviteter på færgehavnen. Frederikshavn Havn har i samarbejde med Gøteborg Havn 

underskrevet en samarbejdsaftale, der skal være med til at manifestere linket mellem 

Danmark og Sverige yderligere. Den maritime serviceindustri har mærket 

konsekvenserne af den globale virkning af olieprisernes fald, men har samtidig sørget for 

at udvikle nye aktiviteter.

Den største milepæl i 2015 var 2. september 2015, hvor Frederikshavn Havn underskrev 

kontrakt med Per Aarsleff A/S på 1. etape af den planlagte havneudvidelse. Kontrakten 

har en totalsum på 571 mio. kr. og vil ved færdiggørelsen i 2018 øge havnens samlede 
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areal med 330.000 m2 nye baglandsarealer og 600 meter ny kaj med en vanddybde på 

11 meter – i forhold til havnens nuværende vanddybde på 8 meter. 

Der forventes for 2016 et årsresultat i størrelsesordenen 10,2 mio. kr. 

Der er store forventninger til udviklingen af antallet af arbejdspladser, ved at eksisterende 

virksomheder udvider deres aktiviteter, og nye virksomheder tiltrækkes til de nye 

faciliteter. 

Frederikshavn Havn har i efteråret 2015 indgået aftale med det amerikanske 

recyclingselskab Modern American Recycling Services, som etablerer sig på et stort 

areal, når etape 1 er færdiggjort primo 2018. Ligeledes er der indgået aftale med Bunker 

Holding og Kosan omkring etablering af et LNG-anlæg på havnen i Frederikshavn, hvilket 

yderligere vil være medvirkende til at sætte Frederikshavn Havn på det maritime 

verdenskort. Der forhandles med yderligere virksomheder om at etablere sig på havnen.

Den samlede godsmængde over havnen forventes ligeledes at stige væsentligt, når 1. 

etape er gennemført.

Frederikshavn Havn har indført en markedsføringspolitik, hvor sponsorater fremadrettet 

skal godkendes af bestyrelsen. Dermed opfylder Frederikshavn Havn den instruks 

omkring sponsorering, som Frederikshavn Byråd vedtog 17. februar 2016.

I forlængelse af indførelsen af markedsføringspolitikken har Frederikshavn Havn 

yderligere valgt at få omformet en række kutymer til nedskrevne politikker tilpasset 2016-

niveau. 

Årsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold.

Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 11. marts 2016.

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 

regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at årsrapport / årsregnskab 2015 for den 

kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn godkendes og at årets overskud 

disponeres som foreslået.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Frh Havn Årsrapport 2015 (1335203 - EMN-2016-01521)
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22 (Åben) Årsregnskab for 2015 for Foreningen Knivholt Hovedgaard
Sags ID: GEO-2000-00930

Sagsbehandler: Christina Larsen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab for Foreningen Knivholt Hovedgaard, der modtager 

tilskud fra Økonomiudvalget. 

Center for Økonomi og Personale har gennemlæst det fremsendte regnskab for 

Foreningen Knivholt Hovedgaard. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på 

anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. 

Center for Økonomi og Personale udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i 

regnskabet. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der 

er udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt 

regnskabspraksis)  

Foreningen Knivholt Hovedgaard havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 476.557 kr. 

Foreningen Knivholt Hovedgaard havde ved årets udgang en egenkapital på 1.500.986 

kr. og tilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2015 1.078.420 kr.  

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget godkender regnskabet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

 Årsrapport 2015 Knivholt (1339870 - GEO-2000-00930)
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23 (Åben) Ansøgning om tilskud til træningsweekend, Special Olympic 
Håndbold, med venskabsby Larvik
Sags ID: EMN-2016-01555

Sagsbehandler: Lene Høegh Sørensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
FFI Håndbold er i gang med at implementer et Special Olympic hold i klubben. Special 

Olympic holdet er et håndboldhold for voksne personer med udviklingshandicap/ 

udviklingshæmning. FFI Håndbold vil gerne arrangere en træningsweekend mellem FFI 

Special Olympich hold og Larvik Turn Håndball HU´s hold for udviklingshæmmede. Målet 

med weekenden er at få skabt god kontakt til Special Olympic holdet i Larvik, og at 

udvikle samarbejdet mellem de to venskabsbyer. Larvik afholder hvert år en Peter 

Wessel Cup, hvor Special Olympic holdet på sigt kunne deltage. Desuden vil det være en 

virkelig stor oplevelse for spillerne at spille deres første internationale kamp.

Der søges til FFI Special Olympic Hold 37.130 kr.

Beløbet dækker træningsweekend pakke i Arena Nord for 34 deltagere og leder fra 

Larvik, samt et socialt arrangement lørdag aften for deltagere i turneringen.

Vedhæftet udspecificeret ansøgning med program, budget og information om egen 

betaling for deltagere.

Det kan oplyses at der er 80.000 kr. på kontoen for besøg fra og til Venskabsbyer, der 

endnu ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget godkender, at der ydes et tilskud på 

37.130 kr. 

Beløbet finansieres fra kontoen for Venskabsbyer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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 Ansøgningsskema (1338707 - EMN-2016-01555)
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24 (Åben) Ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg fra Bremerhaven i 
forbindelse med CUP No. 1. 2016
Sags ID: EMN-2016-01551

Sagsbehandler: Lene Høegh Sørensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I forbindelse med 33. udgave af fodboldturneringen Cup No. 1. får FFI Fodbold besøg af 

ca. 95 spillere og ledere fra Frederikshavn Kommunes tyske venskabsby, Bremerhaven.

Gæsterne fra Bremerhaven indlogeres i Atletcentret under deres ophold fra søndag den 

9. juli- 17. juli 2016, på lige fod med de øvrige deltagere. 

Prisen for at deltage i Cup No. 1. med 95 spillere og ledere er 166.250 kr. Beløbet 

dækker turneringsdeltagelse, overnatning og alle måltider. FFI Fodbold søger 

Frederikshavn Kommune om 41.562,50 kr. 

Modtager af tilskud afrapporterer senest 10 dage efter afslutning af turnering 

dokumentation for udgifter samt billeder til brug for kommunen, hvis det ønskes.

Økonomiudvalgets samlede ramme er disponeret. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at 

yde støtte til besøg af venskabsbyen Bremerhaven, kan beløbet finansieres af 

venskabsbykontoen

Det kan oplyses at der er 80.000 kr. på kontoen for besøg fra og til Venskabsbyer, der 

endnu ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget godkender, at der ydes et tilskud på 

41.562,50 kr. 

Beløbet finansieres fra kontoen for Venskabsbyer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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25 (Åben) Principper for salg af mindre arealer
Sags ID: EMN-2015-00527

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
På baggrund af aktuelle sager hvor naboer ønsker at erhverve et mindre kommunalt 
naboareal, foreslår Ejendomscenteret, at blive bemyndiget til at godkende handler af 
denne salgs. Dermed kan sagen afsluttes når købsaftalen er underskrevet, og ikke som 
nu igennem en godkendelsesprocedure i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet. 

Ejendomscenteret modtager en del henvendelser fra private om erhvervelse af mindre 
tilstødende arealer. Disse henvendelser er ressourcemæssigt svære at prioritere i 
dagligdagen da disse typisk er lige så tidskrævende som andre og mere væsentlige 
handler og sager. Dette forhold kan give et image om mindre god service og lang 
sagsbehandlingstid, og det beskrevne forslag vil lette arbejdsgangen.

Ofte ønsker naboen at arealet tillægges sin ejendom, for derved bl.a. at sikre sig, at 
arealet vedligeholdes efter naboens ønske og tillægges til eget brug. Ved at 
arealoverføre et tilstødende areal kan muligheden for en forøgelse af 
bebyggelsesprocenten evt. være til stede på køberen ejendom.

Handler med mindre arealer kan også forekomme hvor kommunen kontakter en nabo, i 
håb om at nabo vil overtage et tilstødende areal som bestemt ingen interesse har for 
kommunen, men udelukkende hvor kommunen har driftsudgifter.

Ofte er der tale om arealer hvor en salgspris er af ubetydelig størrelse. Arealerne kan 
opstå som små arealer der er blevet restarealer, bl.a. i forbindelse med en tidligere 
ændring af vejforløb, beplantningsbælte og lignende areal. 

Forudsætningen er selvfølgelig at kommunen ingen interesse har i at beholde arealerne. 
Ejendomscenteret har derfor pligten til afklare dette.

Det vil være en administrativ lettelse såfremt Ejendomscentret bemyndiges til at indgå 
handler på følgende typer af arealer.

 Mindre arealer der ingen interesse har for Frederikshavn Kommune.
 Salgsprisen på arealet er under 100.000 kr.
 Mindre arealer på ikke over 2000 m2, som ikke selvstændig kan bebygges.

Samtlige omkostninger i forbindelse med salg af sådanne arealer afholdes af køberen. 
En arealoverførsel koster i landinspektørudgifter ca. 20-30.000 kr.
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Ejendomscenteret foreslår følgende princip for fastsættelse af en salgspris.

Handelsvilkår. Som udgangspunkt anvendes 
områdeprisen i forbindelse med den 
offentlige vurdering. Ejendomscenteret er 
dog altid forpligtet til at foretage en 
nærmere vurdering af hvorvidt 
vurderingsprisen er svarende til 
markedsprisen. 

Der gives ofte mulighed for en større 
bebyggelsesprocent.

I særlige tilfælde hvor arealet har en 
ubetydelig værdi og udgør en driftsudgift for 
kommunen kan arealet handles 
vederlagsfrit.

En politisk beslutning om at Ejendomscenteret bemyndiges til at godkende salg af mindre 
arealer efter nævnte handelsvilkår, kræver en ændring/tilføjelse af styrelsesvedtægtens § 
10 stk. 6.

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at der 
foretages ændringer/tilføjelser til Styrelsesvedtægtens § 10 stk. 6, sådan at 
Ejendomscenteret bemyndiges til at godkende og afslutte følgende handler såfremt 
følgende betingelser alle er opfyldt:

 Mindre arealer der ingen interesse har for Frederikshavn Kommune.
 Salgsprisen på arealet er under 100.000 kr.
 Mindre arealer på ikke over 2000 m2, som ikke selvstændig kan bebygges.
 Køber afholder alle udgifter i forbindelse med et salg af sådanne arealer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen blev ikke godkendt.

Bilag
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26 (Åben) Ansøgning - Pulje til midlertidig indkvartering af flygtninge
Sags ID: EMN-2016-01524

Sagsbehandler: Kasper Seiersen Conradsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Udlænding-, integrations-og boligministeriet udsendte d. 4. maj 2016 en 
orientering om 2 puljer til etablering af boliger til flygtninge.
Dette er aktuelt for Frederikshavn Kommune, da der ifølge kommunens Projekt og 
Integrationsafdeling er et behov for flere midlertidige boliger til indkvartering af 
flygtninge – i særdeleshed enlige mænd.

 Pulje på 640 mio. Kr. til etablering af små almene familieboliger med en billig 
husleje:

Puljens formål er opførelse af nye boliger med 50 % tilskud hvoraf halvdelen skal 
være under 55 m2. Økonomiafdelingen vurderer at det ikke er aktuelt at søge midler 
fra denne pulje.

 Pulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme 
bygninger til flygtninge:

Puljens formål er at erhverve eller renovere eksisterende boliger med 50 % tilskud.
Økonomiafdelingen vurderer at det er aktuelt for kommunen at søge midler fra denne 
pulje.

Der er udarbejdet 3 businesscases for tre mulige emner. Samtlige udgifter til køb og 
renovering i de 3 businesscases er ifølge lånebekendtgørelsen låneberettigede.

Business case 1: 
Adresserne er opbygget som 2 bofællesskaber med i alt 9 lejligheder. Formålet med 
ansøgningen er tilskud til opkøb og renovering med henblik på midlertidig 
indkvartering af flygtninge og dermed besparelse af tomgangsleje. Projektet vil frigøre 
Frederikshavn kommune fra en kontrakt med den nuværende ejer, som ellers ikke har 
en udløbsdato. Investeringen svarer i størrelse til udgiften for 8 års tomgangsleje. 

Business case 2: 
Businesscasen omfatter 4 ældreboliger opført som rækkehuse. Formålet er at 
overtage restgælden i bygningerne og renovere disse med tilskud med henblik på 
midlertidig indkvartering af flygtninge. Udgiften til renovering er tjent hjem i 
besparelse på tomgangsleje efter år 1.

Business case 3: 
Businesscasen omfatter 4 ældreboliger opført som rækkehuse. Formålet er at 
renovere disse med 50 % tilskud, med henblik på midlertidig indkvartering af 
flygtninge. Udgiften til renovering er tjent hjem i besparelse på tomgangsleje efter år 
1.
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For de 3 ovennævnte businesscases indgives der samlet forslag om ansøgning af 50 
% refusion af udgifter for i alt 8.034.648 kr. Hvis ansøgningen imødegås bliver 
Frederikshavn Kommunes udgift til projekterne 4.017.324 kr. Denne udgift er 
låneberettiget.

Projekt: Formål: Samlet udgift: 50 % tilskud:

Business case 
1, 

Opkøb og 
renovering

kr. 7.434.648
kr. 
3.717.324

Business case 
2, 

Renovering kr. 300.000 kr. 150.000

Business case 
3, 

Renovering kr. 300.000 kr. 150.000

I alt kr. 8.034.648
kr. 
4.017.324

Da fristen for ansøgning om tilskud fra ovennævnte pulje 2 udløber onsdag d. 15. juni 
2016 er borgmesterens godkendelse på forhånd indhentet.
Der kan forventes svar på ansøgningen senest d. 5. juli 2016

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget tilslutter sig 

borgmesterbeslutningen om at:

 Der ansøges om tilskud på kr. 3.717.324 svarende til 50 % af udgifterne til opkøb 

og renovering af bygningerne i businesscase 1.

 Der ansøges om tilskud på kr. 150.000 svarende til 50 % af udgifterne til 

renovering af bygningerne i business case 2.

 Der ansøges om tilskud på kr. 150.000 svarende til 50 % af udgifterne til 

renovering af bygningerne i business case 3

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Et flertal i udvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at der i businesscase 2 
yderligere er søgt om tilskud på 1.230.280 kr. svarende til 50% af restgælden i boligerne.

Carsten Sørensen ønsker at tilkendegive, at Dansk Folkeparti ikke kan godkende 
businesscase nr. 1.

Bilag

 (Lukket bilag)
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27 (Lukket) Salg af Ørnevej Skole

Beslutninger:
Anbefales.

28 (Lukket) Salg af areal på Sæby Havn

Beslutninger:
Anbefales.

29 (Lukket) Salg af vejareal Vinkelvej samt køb af ubebygget grund 
Niels Mørchs Gade 17

Beslutninger:
Anbefales.

30 (Lukket) Salg af mindre areal ved Havbakken i Frederikshavn.

Beslutninger:
Det anbefales, at arealet afhændes til en pris af 340 kr. pr. m2.

31 (Lukket) Salg af Jerup Skole

Beslutninger:
Godkendt.

32 (Lukket) Arealerhvervelse - opfølgning

Beslutninger:
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På baggrund af de indhentede vurderinger ønsker Økonomiudvalget ikke at afgive 
købstilbud.

33 (Lukket) Personalesag

Beslutninger:
Anbefales.
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at ud-
vide en eksisterende dagligvarebutik ved Hjørringvej i Frederikshavn.
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.BC.11.26.02 til offentlig de-
bat i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt 
for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og æn-
dringsforslag.

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

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 
Finn Rasmussen på telefon 9845 6219 eller emailadressen: 
tf@frederikshavn.dk

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

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere inden for 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” (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere æn-
dringer).

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 inden for 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. 

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af den 
eksisterende dagligvarebutik på hjørnet af Hjørringvej og Abildgårds-
vej. Ejeren ønsker at udvide dagligvarebutikken med ca. 200 m², således 
at det samlede butiksareal bliver 1.000 m² bruttoetageareal, som kom-
muneplanramme FRE.BC.11.26 giver mulighed. Den gældende lokalplan, 
FRE.11.26.01 giver ikke mulighed for en udvidelse af den eksisterende bu-
tik og derfor er nærværende lokalplan FRE.BC.11.26.02 udarbejdet som er-
statning for denne.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et lokalcenter til dagligvare-
handel til lokalområdets forsyning i den nordlige del af Frederikshavn. Der 
må opføres én dagligvarebutik med et samlet bruttoetagearel på maks. 
1.000 m².

Bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag B. 
Mindre bygninger, såsom kundevognsskjul, skure og lignende, må place-
res uden for byggefeltet. Bebyggelsen må etableres i maks. 1 etage og i en 
højde på maks. 8,5 m med saddeltag. Taget på butiksbygningen skal ud-
føres som et afvalmet symmetrisk saddeltag i tegl eller betontagsten med 
en hældning på 20 - 35 grader.

Dagligvarebutikkens facader skal opføres i murværk, som blank mur eller 
med en pudset eller vandskuret overflade. Mindre bygninger, som kunde-
vognsskjul skure og lignende må dog opføres i andre materialer. Overfla-
der på disse skal fremstå ubehandlet eller malet i farver inden for jordfar-
veskalaen samt sort, gråt og hvidt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning, skiltes placering, ud-
formning og belysning for at undgå genevirkning for forbipasserende og 
naboer.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjørringvej og Abildgårdsvej. Va-
relevering skal foregå ved den vestlige side af bygningen, hvor der er ud-
lagt areal til varegård. Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 30 m² bu-
tiksareal.  Udearealer til parkering, manøvrering og varekørsel skal udfø-
res med en fast belægning som belægningssten eller asfalt og arealer til 
forplads, cykelparkering og kundevogne skal udføres med belægnings-
sten. Der skal etableres cykelparkering til et passende antal cykler. 

Lokalplanen udlægger et areal til parkering og et areal til personalets op-
hold. Desuden indeholder den bestemmelse om plantning af træer langs 
Hjørringvej.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Frederikshavn, i et område 
primært bestående af boligbebyggelser. Det omfatter et areal på i alt ca. 
3.040 m² som er beliggende i byzone på ejendommene beliggende Hjør-
ringvej 37-39. Området er uden væsentlige terrænforskelle.

I området ligger en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parke-
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ringspladser og en bolig med tilhørende have. Området afgrænses af Hjør-
ringvej mod nord,  Abildgårdsvej mod øst, friarealer, skure og parkerings-
pladser mod syd og et boligområde mod vest.  Området anvendes i dag til 
dagligvarebutik og bolig.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-
ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukken-
de på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederiks-
havn Kommunes geografiske 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 le-
vetid. 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 
byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på 
et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanen
Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde FRE.BC.11.26, 
som udlægger området til flersidig anvendelse. Området skal anvendes 
til helårsbolig og lokalcenter. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger 
endvidere inden for rammeområde FRE.B.11.03, som udlægger området til 
boligområde med helårsbeboelse. 

Inden for rammeområde FRE.B.11.26 tillades det, at der etableres daglig-
varebutik med et samlet bruttoetageareal op til 1.000 m². Den maksimale 
bebyggelsesprocent er 45 og den maksimale bygningshøjde er 8,5 m. Der 
må bygges i maksimalt 1,5 etage.

Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der op-
nås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Skiltes proportioner 
skal tilpasses bygningerne, således at skilte ikke virker skæmmende eller 
har en negativ virkning på trafiksikkerheden.

Der skal etableres udendørs opholdsareal for ansatte. Udendørs oplag skal 
afskærmes med beplantning eller anden form for hegn. Da det angivne 
byggefelt medfører, at ny bebyggelse trækkes væk fra Hjørringvej, skal ve-
jens forløb markeres med en række træer.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme-
bestemmelser, for så vidt angår udstrækningen af rammeområde FRE.
BC.11.26, men er i overensstemmelse med rammens bestemmelser i øvrigt.  
Derfor udarbejdes kommuneplantillæg 15.23, hvor rammeområde FRE.
BC.11.26 udvides mens rammeområde FRE.B.11.03 indskrænkes tilsvarende.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som 
vurderes at blive påvirket af planforslaget.

Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sam-
menmed offentliggørelsen af lokalplanen.

Klimatilpasningsplan
Frederikshavn Kommune har i Kommuneplan 2015 opsat mål for klima-
tilpasning, og har i den forbindelse foretaget en risikokortlægning ud 
fra emnerne havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning, 
grundvandsstigning, oversvømmelser fra nedbør og oversvømmelser fra 
spildevandsnettet. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områder der er 
specifikt nævnt i forbindelse med disse kortlægninger, dog nævnes be-
byggelsen mod syd (Fælledbo) og øst (Svanholmsvej) som områder der kan 
blive berørt af øgede nedbørsmængder i fremtiden. Der vurderes således 
ikke at være en særlig risiko i området, og dermed vurderes det heller ikke 
nødvendigt med særlige kompenserende tiltag.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en 
3 km bred bræmme langs Danmarks kyster. Inden for kystnærhedszonen 
må nye arealer i byzone kun inddrages, når der foreligger en særlig plan-
lægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor jf Planlovens § 5b, 
stk.1.

Lokalplanområdet ligger i byzone og i en afstand af ca. 1,5 km fra kysten. 
Området ligger bag eksisterende bebyggelse i forhold til kysten og bebyg-
gelsen holdes i en mindre højde end eksisterende omkringliggende be-
byggelse med bl.a. Abildgård Kirke og boligområdet ved Lindegårdsvej. 
Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en visualisering til visning af 
bebyggelsens påvirkning på kystlandskabet.

Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der, i lokalplaner, der mulig-
gør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af by-
miljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og 
trafikale forhold.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Frederikshavn ved indfalds-
vejen fra Hjørring. Den omkringliggende bebyggelse er varieret i størrelse 
og udseende og består langs Hjørringvej af ældre enfamiliehuse i 1½ eta-
ger med saddeltag. Langs Lindegårdsvej mod syd ligger etageboliger i 3 
etager i form af blokbebyggelse med saddeltag. Umiddelbart øst for om-
rådet ligger Abildgård Kirke med sine varierede bygningsvoluminer og rø-
de teglstensfacader samt en karakteristisk beplantning mod Hjørringvej. 
På sydsiden af Hjørringvej er bebyggelsen generelt trukket frem på grun-
den - dog med undtagelse af kirken og den eksisterende butiksbebyg-
gelse. 

I området er i dag en rødstensbygning i én etage med valmet tag, som hu-
ser den eksisterende dagligvarebutik. En bolig i den vestlige del af  områ-
det forudsættes nedrevet, for at lokalplanen kan realiseres.
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Lokalplanen muliggør etablering af op til 1.000 m² bruttoetageareal til 
butiksformål inden for lokalplanområdet og en maksimal butiksstørrelse 
for den enkelte dagligvarebutik på 1.000 m². Der er fastlagt et byggefelt i 
lokalplanen, der regulerer placering og omfang af ny bebyggelse, afstand 
til skel og det maksimale etageantal for at tilpasse den nye bebyggelse 
til omgivelserne. Byggefeltet muliggør en udvidelse af den eksisterende 
dagligvarebutik i vestlig retning. Udvidelsen af bebyggelsen må opføres i 
maks. 1 etage og i en bygningshøjde på maks. 8,5 m med saddeltag. Den 
nye bebyggelse vil, med sine højder og materialevalg passe harmonisk 
sammen med omgivelserne. 

Der skal etableres vejadgange fra Abildgårdsvej og Hjørringvej. Den eksi-
sterende vejadgang fra Hjørringvej flyttes ca. 10 m mod vest og dermed 
længere væk fra vejkrydset ved Abildgårdsvej. Eksisterende adgangsfor-
hold til butikken er, af hensyn til trafiksikkerheden, reguleret så det ale-
ne er tilladt at køre ind til butikkens p-anlæg fra Hjørringvej. Der er ikke 
tilladt at køre direkte ud på Hjørringvej. Det kan alene ske via Abildga-
ardsvej hvor det også er tilladt at køre ind fra. Af hensyn til trafiksikker-
heden på Hjørringvej skal eksisterende hæk mellem dagligvarebutikkens 
p-anlæg og vejen bevares og om nødvendigt suppleres. Idet der nu fjer-
nes yderligere et hus placeret i ”gadelinjen” skal der etableres en række 
solitære træer i hækbeplantningen. Internt i området etableres de nød-
vendige parkeringspladser til butikken og det vurderes, at vejbetjening og 
parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgi-
vende bymiljø. 

Der skal etableres træplantninger samt parkeringsareal langs Hjørringvej, 
hvilket medvirker til at give butiksområdet en indbydende og åben karak-
ter, som også kendetegner området omkring Abildgård Kirke.

Lokalplanen udlægger friareal til personalets ophold. I nærområdet er der 
større friarealer ved bl.a. boligområdet mod syd. Planen vurderes ikke at 
påvirke friarealer udenfor lokalplanområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, er der udarbejdet en tra-
fikvurdering af COWI. Af denne fremgår det, at udvidelsen af en dagligva-
rebutik ved Hjørringvej ikke vil medføre mærkbare ændringer i den eksi-

Den eksisterende butiksbebyggelse set fra Hjørringvej
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sterende trafikafvikling på Hjørringvej og Abildgårdsvej samt at varelast-
biler kan bruge butikkens p-anlæg som manøvreareal når der skal bakkes 
til varegården i butiksbygningens vestlige ende.

Det planlagte byggeri vurderes således ikke at medføre negative konse-
kvenser for det eksisterende bymiljø.

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

Som Energiby anbefaler Frederikshavn Kommune brugen af fjernvarme, 
der er en miljøvenlig energikilde, såfremt det er det økonomiske bedste 
alternativ.

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

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokal planområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. I henhold til spildevandplanen er området, fælleskloakeret, 
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det 
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må af-
ledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det 
offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighe-
derne for en ændring af spildevandsplanen, hvor området separatkloake-
res – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. Drænvand fra 
omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øv-
rigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Frederiks-
havn 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 pro-
jektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til for-
sinkelse af regnvand.

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

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

Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-
handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Der kan etableres støjafskærmning i forhold til naboejendommen mod 
vest, såfremt dette er nødvendigt for at Miljøstyrelsens vejledende græn-
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seværdier for støj kan overholdes. Selv med støjafskærmning, kan det dog 
ikke forventes, at der kan leveres varer i tidsrummet 22.00-07.00 på grund 
af lave grænseværdier for støj i natperioden.

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

Alle byzonearealer er omfattet af reglerne om områdeklassificering. Områ-
deklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forure-
net. Det medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes 
til Frederikshavn Kommune, og at jorden skal analysere i forbindelse med 
jordflytningen.

Veje og parkering
Lokalplanområdet vejbetjenes fra vejadgange fra Hjørringvej og Abild-
gårdsvej. Den eksisterende vejadgang fra Hjørringvej flyttes ca. 10 m mod 
vest, mens den eksisterende vejadgang fra Abildgårdsvej fastholdes.  Af 
trafiksikkerhedsmæssige hensyn er det i dag kun muligt at køre ind på p-
anlægget og ikke ud fra anlægget fra Hjørringvej. Fra Abildgaardsvej kan 
man både køre ind og ud fra p-anlægget. Dette fastholdes.

Hjørringvej er en statsvej - udstyret med både fortov og cykelsti i begge 
vejsider. Dagligvarebutikken er således let tilgængelig for både bilister, 
cyklister og gående.

I lokalplanområdets nordøstlige hjørne er et vej- og oversigtsareal der 
skal friholdes. Dette vejareal fremgår af kortbilag B.

Inden for lokalplanområdet indrettes områder med parkeringspladser til
dagligvarebutikken. Færdselsarealer skal være indrettet for både person- 
og lastbiler. 

Ifølge trafikvurderingen foretaget af COWI forventes ikke at få stor betyd-
ning for kundetilstrømningen, og at den planlagte udvidelse af butikken 
ikke vil ændre på trafikafviklingen ved butikken. Det vurderes endvidere 
at der er plads til manøvreringen for en sættevogn inden for området, og 

Den eksisterende tilkørsel fra Abildgårdsvej
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at der plads til en indkørende bil fra Hjørringvej kan holde på p-pladsen 
mens lastbilen bakker til varegården.

Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 parkeringsplads
pr. 30 m² (bruttoetageareal) butiksareal, hvoraf mindst 1 skal udformes
som handicapparkering.

Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af vej-
myndighederne, - Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland, eller Frede-
rikshavn Kommune.

I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker 
skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. I dette 
tilfælde vurderes dette at være ca. 10 pladser pr. 750 m² (bruttoetageare-
al). Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af ho-
vedindgangen. 

Kollektiv trafik
Området ligger ca. 1,6 km fra Frederikshavn Station og ca. 1,5 km fra Fre-
derikshavn busterminal. Der er bybuslinjestop ved Hjørringvej, ca. 200 m 
mod vest.

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 
bestemmelser om, at alle veje, torvearealer, p-pladser og stier samt for-
bindelser mellem disse skal udformes med ramper og lignende, så der er 
fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. 

Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen og/eller ad-
gangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af  
ca. 30 m. Handicap p-pladser skal være min. 3,5 m x 5 m. For yderlige-
re oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er 
nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

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

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

Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• Lokalplan 11.26.01 Frederikshavn Kommune, Dagligvarebutik ved Hjør-

ringvej 33 - 37.

Følgende servitut aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• ’Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, fortov mv, Prioritet 

forud for pantegæld’,  (Tinglyst: 05.02.1981 - 917868-80)
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Tilladelser fra andre myndigheder
Ændring af eksisterende vejadgang forudsætter forudgående tilladelse fra 
Vejdirektoratet. Opsætning af henvisningsskilt og pylon kan ligeledes for-
udsætte forudgående tilladelse fra Vejdirektoratet.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens § 17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.
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Lokalplanrammer for FRE.BC.11.26 - Område ved Lindegårdsvej

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan FRE.BC.11.26.02 ”Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-39, Frede-
rikshavn”, udvides afgrænsningen af lokalplanramme FRE.BC.11.26. Rammens bestemmelser fastholdes herudover 
i deres nuværende form. Den fremtidige afgrænsning fremgår af ovenstående kort. Det tilstødende rammeområde 
mod vest, FRE.B.11.03, reduceres tilsvarende i sin afgrænsning.

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Blandet bolig og erhverv

Anvendelse    Området skal anvendes til helårsboligområde og lokalcenter for detailhandel. 
     
Detailhandel    I området kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 

m². Flere rammeområder kan indgå i lokalcentret. For så vidt angår det maksi-
male butiksareal inden for lokalcentret henvises til kommuneplanens retnings-
linjer for detailhandel.

Zoneforhold   Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 45 %

Etageantal og bygningshøjde  Maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m 
 
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 ned-
rivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter Planlovens § 14 vil ned-

Kommuneplantillæg nr. 15.23 
- dagligvarebutik ved Hjørringvej 37 -39, Frederikshavn

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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lægge forbud mod nedrivning. Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygnin-
gen må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi 
kan ses i det centrale register over fredede og bevaringsværdige bygninger.

    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.  
     
Bygningsforhold i øvrrigt  Ved nybyggeri, til- og ombygning skal der lægges vægt på, at der opnås en 

god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Skiltes proportioner skal tilpas-
ses bygningerne, således at skiltning ikke virker skæmmende eller har en negativ 
virkning på trafiksikkerheden.

            
Grundstørrelse   Ingen bestemmelser
    
Opholdsarealer    Der skal etableres udendørs opholdsareal for ansatte. Udendørs oplag skal af-
 / ubebyggede arealer   skærmes med beplantning eller anden form for hegn. Trækkes ny bebyggelse 

væk fra Hjørringvej, skal vejens forløb markeres med en række træer. 

Parkering                         Se den generelle rammebestemmelse for parkering.

Andre forhold                         Trafik:
     Der skal træffes bestemmelser, der sikrer, at trafikafviklingen til og fra området 

sker med så få miljøkonsekvenser som muligt. Der skal træffes bestemmelser, 
der sikrer, at adgangsarealerne indrettes, så både gående og cyklister sikres en 
sikker og ubesværet adgang.

         Støj:
     For at sikre tilfredsstillende støjforhold såvel på udendørs opholdsarealer som 

indendørs skal bygninger placeres og i det ydre udformes således, at støj fra tra-
fikken på Hjørringvej ikke giver anledning til et støjniveau, der overstiger de i 
Bygningsreglementet fastsatte grænser. Aktiviteter inden for området må ikke 
give anledning til et støjniveau i de tilgrænsende boligområder, der overstiger 

de i miljølovgivningen fastsatte grænser.

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 - Bekendtgørelse af lov 
om planlægning - med senere ændringer - fastsættes herved følgende 
bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 
1.1  at området kan anvendes til butiksformål i form af én dagligva-

rebutik.

1.2  at sikre en trafiksikker og hensigtsmæssig vejadgang fra Hjørring-
vej og Abildgårdsvej.

1.3  at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig placering af parkering.

1.4  at sikre området en harmonisk overgang til tilgrænsende områder 
herunder en hensigtsmæssig indretning af de af ubebyggede are-
aler

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanens område omfatter matr.nr. 22ad og 22ae, alle Flade, 
Frederikshavn Jorder, som vist på kortbilag A samt alle parceller 
der efter den XX. XXXXX 200X udstykkes fra de nævnte ejendom-
me. (dato for offentliggørelse af lokalplanforslag)

2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse 

3.1   Områdets anvendelse fastsættes til lokalcenter i form af dagligva-
rebutik.

 
3.2  Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må være maks.   

1.000 m². Den enkelte dagligvarebutik må være maks. 1.000 m² 
til butiksformål. 

  Arealer til butiksformål beregnes ekskl. op til 200 m² areal til 
personalefaciliteter

3.3 Der må ikke etableres boliger i området.

3.4 Der må etableres teknikanlæg til områdets forsyning.

4. Udstykning

4.1   Lokalplanområdet skal ved matrikulær forandring udgøre en 
samlet selvstændig ejendom. Der må ikke foretages yderligere 
udstykninger inden for lokalplanområdet.

Bruttoetagearealet til butiks-
formål beregnes i henhold til 
bygningsreglementets be-
stemmelser om beregning af 
bebyggelsens etageareal, idet 
dog den del af kælderen, hvor 
det omgivende terræn lig-
ger mindre end 1,25 m under 
loftet i kælderen, medreg-
nes. Ved beregning af brut-
toetagearealet kan fradrages 
arealer til personalekantine, 
personaletoiletter, personale-
fitnessfaciliteter og persona-
lerum, dog max. 200 m² i alt 
pr. butik.

Størrelsen af dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker reguleres 
af planlovens § 5t.

Dagligvarer er varer, der for-
bruges samtidig med at de 
bruges (dvs. kortvarige for-
brugsgoder). Dagligvarer er for 
eksempel madvarer, drikkeva-
rer, artikler til personlig ple-
je og diverse husholdningsar-
tikler.
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5. Bebyggelsens placering og omfang 

5.1   Kortbilag B rummer to byggefelter til udvidelse af butiksbebyg-
gelsen - ét til butiksbebyggelse og ét til varegård der må over-
dækkes. Ny bebyggelse skal placeres inden for disse byggefelter.

5.2  Mindre, sekundære bygninger, såsom kundevognsskjul, bygninger 
til teknisk forsyning og andre sekundære bygninger, må opføres 
uden for byggefelterne. Disse bygninger må ikke placeres nærme-
re skel end 2,5 m. Sukundære bygninger må have et omfang på op 
til 25 m².

5.3  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 %.
 
5.4  Bygninger må opføres i maks. 1 etage 

5.5  For butiksbebyggelsen gælder, at bygningshøjden må være op til 
8,5 m over eksisterende terræn, og facadehøjden må ikke over-
stige 3,6 m.

   
For varegården gælder, at bygningshøjden må være op til 4 m 
over eksisterende terræn. Såfremt varegården ikke overdækkes, 
må indhegningen således være op til 4 m.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden 

 Hovedbebyggelse - dagligvarebutik
6.1    Hovedbebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og 

farver samt med en ensartet taghældning og tagudformning. 
Mindre bygningsdele må udføres i andre materialer end facade-
materialerne nævnt i § 6.2, fx. træ, zink eller glas. 

 
6.2  Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag med valm med en 

hældning på 20 - 35 grader.

6.3 Tagbeklædningen skal bestå af tegl eller betontagsten.

6.4  Der kan opsættes solfangere eller solceller i tagfladen , såfremt 
de integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Sol-
fangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer 
eller genboer.

6.5  Facader skal opføres af murværk, der skal fremstå som blank 
teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade.

6.6  Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige over-
flade males i jordfarver samt sort, grå eller hvid.

6.7 Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

6.8 Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i for 
 hold til bygningens facade.  Ventilationsafkast må ikke være 
  højere end 1 m over bygningens tag. Ventilationsmotorer og -af-

kast skal placeres længst muligt fra beboelsesbygninger.

 Sekundære bygninger og varegård

En overdækket varegård 
medregnes i det samlede be-
byggede areal.
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6.9  Varegården og andre sekundære bygninger skal beklædes med 
lette materialer som træ, eternit/fibercement eller metalplader. 
Herudover må benyttes samme facademateriale som på selve bu-
tiksbebyggelsen.

6.10  Tag skal udføres som et fladt tag med tagpap tagbeklædning. 
Undtaget herfra er transformerstationer og andre tekniske in-
stallationer.

6.11  Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

 Skilte
6.12  Der må opsættes en skiltepylon til reklamering for områdets 

virksomheder med en placering som vist på kortbilag B. Pylo-
nen må gives en højde på maks. 6,5 m og en bredde på maks. 1,6 
m. Desuden må opsættes ét henvisningsskilt med en placering 
som vist på kortbilag B. Henvisningsskiltet må gives en højde på 
maks. 1,5 m og en bredde på maks. 1 m. 

6.13  Skiltning og reklamering må alene ske på de lodrette facader og 
ikke over skæring mellem tag og facade.

6.14  Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske 
udformning. Skiltning og reklamering må ikke have karakter af 
facade beklædning, vinduesafblænding eller lignende.

6.15 Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte, som 
 f.eks. lysaviser og animerede reklamer.

6.16  Belysning af skilte skal være afskærmet mod vejarealer og må ikke 
virke blændende for trafikken eller i øvrigt være til gene og ulem-
pe for denne.

7. Ubebyggede arealer 

7.1  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden 
for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænregule-
ringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 

  Undtaget herfra, er området ved varelevering i lokalplanens syd-
vestlige del. Her må ikke foretages terrænregulering ud over ± 1 
m for at skabe hensigtsmæssige tilkørselsforhold for vareleverin-
gen.

 7.2   Der skal anlægges et udendørs opholdsareal til butikkens ansatte 
med en placering i princippet som vist på kortbilag B. Størrelsen af 
arealet skal være mindst 30 m².

7.3  Færdselsarealerne for kørende og gående skal hver for sig udføres 
i materialer, der afspejler og afgrænser de respektive områder.

7.4  Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lo-
kalplanområdet.

7.5  Færdselsarealer og forbindelser mellem disse skal udføres med 
ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Area-

Eksempel på skiltepylon
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lerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende DS-stan-
dard.

7.6  Langs Hjørringvej skal der etableres et beplantet areal med en 
udstrækning som vist på kortbilag B. Denne skal udlægges i min. 
1 m bredde og beplantes med en hæk af bøg eller avnbøg. 

  Inden for samme areal skal der plantes hjemmehørende træ-
er med en maksimal indbyrdes afstand på 10 m, dog således at 
oversigtsforhold ved kryds og vejadgange respekteres.

7.7   Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i 
direkte tilknytning til bebyggelsen. Undtaget herfra er vareudstil-
ling i åbningstiden ved butikkens indgang.

7.8  Der må etableres et støjhegn i en højde på maks. 3,8 m over eks. 
terræn i skel, som vist på kortbilag B. Alternativt må støjhegn 
placeres i forbindelse med vareleveringen.

7.9  Øvrige friarealer skal enten asfalteres, belægges med fliser, eller 
tilsås med græs.

8. Veje, stier og parkering 

8.1   Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hjørringvej og 
Abildgårdsvej, i princippet som vist på Bilag B. 

8.2   Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering i 
princippet som vist på Bilag B. 

  Der skal anlægges min. 34 p-pladser, hvor 1 skal indrettes som al-
mindelig handicap-parkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 2 som handi-
cap-parkeringsplads til kassebiler (4,5 x 8,0 m)

8.3  Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 10 parke-
ringspladser pr. 750 m² til butiksareal (bruttoetageareal). Cykel-
parkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hovedindgangen. Der 
skal være min. 70 cm mellem cykelholderne. Placeringen af cykel-
parkering skal placeres i princippet som på kortbilag C.

8.4 Parkeringspladsen skal være offentligt tilgængelig.

9. Tekniske anlæg

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

9.2  Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabo-
bebyggelser, offentlig veje og stier.

9.3  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, med min-
dre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tids-
punktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, 
der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyg-
geri, jf. Planlovens § 19 og § 21a.

Som Energiby anbefaler Fre-
derikshavn Kommune brugen 
af fjernvarme, der er en mil-
jøvenlig energikilde, såfremt 
det er det økonomisk bedste 
alternativ.
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9.4  Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisnin-
ger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Kloakering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilslut-

tet det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S.

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

gede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
lokalplanens punkt 7.2 - 7.6.

10.3  Parkering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejadgang  

og parkering som anført under lokalplanens punkt 8.1 - 8.4

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1 Lokalplan FRB.11.26.01
  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-

kalplan FRB.11.26.02, Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-
39” ophæves lokalplan FRB.11.26.01, Dagligvarebutik ved Hjørring-
vej 33 - 37, vedtaget den 10. oktober 2005, i sin helhed.

12. Servitutter

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

kalplan FRE.BC.11.26.02 ophæves følgende servitutter inden for lo-
kalplanens område:

 Matr.nr. 22ae, Flade, Frederikshavn Jorder
 Tinglyst: 05.02.1981 - 917868-80
  Titel:   Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, fortov mv, 

Prioritet forud for pantegæld 
 Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune

 Frederikshavn Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne
 med en påtegning i tingbogen.

13. Tilladelse fra andre myndigheder

13.1  Ændring af vejadgang og opsætning af henvisningsskilt mod Hjør-
ringvej kan kræve indhentning af tilladelse fra Frederikshavn 
Kommune
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14. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02 er vedtaget til offentlig fremlæggelse 
den xx.xx.xxxx 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    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Kortbilag A

Områdeafgrænsning

Lokalplan FRB.BC.11.26.02
Dagligvarebutik v. Hjørringvej 37-39

Målforhold 1:1.000

Ejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Kortbilag B
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at omdanne et lidt ”træt” 

og uinspirerende grønt parkområde til en nutidig bypark for byens bor-

gere og gæster. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige 

formål som musiske og kulturelle formål, parkeringsformål samt rekrea-

tivt område.

 

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.O.15.09.01 til offentlig debat 

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

le interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændrings-

forslag.

Lokalplanforslaget kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 

Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.

frederikshavn.dk

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 

Finn Rasmussen på telefon 98 45 62 19 eller emailadressen: tf@frederiks-

havn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommu-

ne i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og 

sendes til følgende adresse: 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Hvad er en lokalplan?

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

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

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

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

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

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

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

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

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

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

tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

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

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

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

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

nemføres.

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

planlægning” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

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

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

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

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

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

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

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

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

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

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

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

gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

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

creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-

get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 

vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

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

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

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

lagene af:

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

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen har baggrund i et politisk ønske om at skabe mere liv i Fre-

derikshavn midtby, herunder også Rådhusparken, der ønskes omdannet 

til en moderne bypark, som indbyder byens borgere og gæster til ophold, 

hygge, leg, sport og andre fælles aktiviteter - hele året rundt.

For at sikre et naturligt fl ow gennem området og dermed sammenhæng 

med de omkringliggende områder som Værkergrunden - byudviklingsom-

rådet umidelbart vest for Rådhusparken og gågaden via Hangaardsvej skal 

der centralt i lokalplanområdet sikres en øst/vest-gående stiforbindelse. 

Dette konfl ikter med den eksisterende parkeringsplads langs Parallelvej, 

der i dag også opleves som en barriere mellem parken og Parallelvej. Par-

keringspladsen ønskes derfor fl yttet. Dette kan ikke lade sig gøre i hen-

hold til gældende planlægning, hvorfor der udarbejdes ny lokalplan, der 

skal sikre omdannelse af Rådhusparken i overensstemmelse med de poli-

tiske ønsker for området.

Eksisterende parkeringsplads 

langs Parallelvej.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at sikre områdets anvendelse til offentlige for-

mål som musiske og kulturelle formål, parkering og bypark.

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder.

Delområde 1

Delområde 1 omfatter et areal ved Det Musiske Hus. Området kan anven-

des til musiske og kulturelle formål som f.eks. musikskole, teater og kon-

certsal. Bestemmelserne for området er i store træk en videreførelse af 

bestemmelserne fra lokalplan FRE.O.15.09.01. Lokalplanen fastsætter en 

række bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende samt op-

holdsarealer for ansatte i Det Musiske Hus. 

Det Musiske Hus
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Delområde 2

Delområde 2 omfatter dels den eksisterende parkeringsplads vest for det 

Musiske Hus og dels et område beliggende syd herfor. Områdets fremti-

dige anvendelse er parkeringsplads. Området kan i perioder inddrages til 

andre formål f.eks. til friluftskoncerter eller som markedsplads ved et tor-

vemarked. Der kan ikke etableres bebyggelse inden for delområde 2. Und-

taget er dog mindre bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning 

samt midlertidige bygninger, der står i kortere tid i forbindelse med et ar-

rangement. 

Eksisterende beplanting kan fjernes i det omfang det er nødvendigt for at 

skabe plads til parkeringspladser. Lokalplanen indeholder bestemmelser 

om, at parkeringsarealerne skal begrønnes. Det kan derfor være nødven-

digt at etablere ny beplantning, når parkeringsarealet er etableret.

Eksisterende parkeringsplads 

vest for Det Musiske Hus.

Delområde 3

Delområde 3 omfatter den sydlige del af lokalplanområdet. Området kan 

anvendes til bypark med faciliteter til fysisk udfoldelse samt kulturelle og 

rekreative formål. I området kan der f.eks. etableres faciliteter til bold-

spil, legeplads, parkour, skaterområde, leg med vand, skøjtebane o.lign.

I området kan der etableres mindre permanente bygninger og anlæg, her-

under toiletbygning, pavilion og ”servicestation” for cyklister, hvor cyklen 

serviceres og pumpes. Bygninger og anlæg skal overvejende placeres i for-

bindelse med hovedstierne og de skal understøtte byparkens funktioner. 

Der er desuden mulighed for etablering af en kiosk. 

De ubebyggede arealer skal anlægges som en sammenhængende overve-

jende grøn bypark, der indbyder til ophold og leg. Områdets belysning skal 

etableres med henblik på at skabe tryghed, men skal også skabe oplevel-

Eksisterende beplantning i Rådhusparken.

ser i parken. Belysningen må ikke være generende eller 

blændende for trafi kanter i eller omkring parken. 

Den eksisterende beplantning i området kan fjernes i 

det omfang placeringen ikke kan indpasses med de nye 

nye aktiviteter i området. Det skal desuden sikres, at der 

fi ndes både solbeskinnede arealer og arealer med skyg-

ge. Ny beplantning skal være med til at skabe disse om-

råder.

Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser et eksempel på, 

hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
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Inspiration og eksempler

Billederne viser et eksempel på de faciliteter, der kan etableres inden for 

delområde 3.
Skaterbane

Fælledparken, København

Streetbasketbane 

Aalborg Havnefront

Streetfodbold 

Østre Anlæg, København

Fittness

Riss Skov, Risskov

Vandlegeplads

Darling Harbour 

Australien

Skøjtebane

Århus

Parkour
Plug N Play-park, 

Ørestaden

Cykelservicestation
Malmø
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, omfatter et areal på ca. 

25.000 m² i Frederikshavn midtby. Mod nord grænser området op til råd-

huset, biblioteket og Rådhuspladsen. Langs den vestlige grænse ligger 

Rådhus Alle med Værkergrunden, der tidligere husede de kommunale for-

syningsselskaber, vest herfor. Mod øst afgrænses lokal-planområdet af 

Parallelvej med ca. 100 m til gågaden i Danmarksgade. Syd for lokalpla-

nområdet mødes Parallelvej, Rimmensgade og Rådhus Alle i et lyskryds.

Den nordøstlige del af lokalplanområdet er bebygget med ”Det Musiske 

Hus” - et kulturhus og spillested. Vest og syd for Det Musiske Hus ligger der 

to eksisterende parkeringsområder. Resten af lokalplanområdet er indret-

tet som bypark. Parken er det eneste større sammenhængende offentlige 

rekreative areal i den centrale del af Frederikshavn bymidte. Rådhuspar-

ken er indrettet med nord/syd-gående stianlæg, der forbinder rådhuset 

og Det Musiske Hus med lyskrydset Rådhus Alle og Rimmensgade, hvor og-

så Freddy Fræk skulpturen ”Vinden” står. Parken omfatter desuden fl ere 

sammenhængende områder med træ- og buskbeplanting. 

Eksisterende nord/syd gående sti i 

Rådhusparken.

Rådhusparken set fra lyskrydset 

Rimmensgade / Rådhus Alle. 

Til højre i billedet ses ”vinden”

Da rådhusparken blev anlagt var der fokus på at sikre en nord-sydgåen-

de forbindelse. Parkens eksisterende hovedsti markerer et kulturhisto-

risk spor, idet den er anlagt, hvor den tidligere jernbanebaneforbindelse 

til Sæby forløb. Idet parken nu i højere grad skal binde byen sammen fra 

vest mod øst opleves hovedstien og den eksisterende beplantning nogle 

steder som en barrierer.

Der er i områdets nord-vestlige del, i tilknytning til Råhuset og Det Mu-

siske Hus - med vejadgang fra Rådhus Allé, indrettet et parkeringsanlæg 

med 22 p-pladser. Med adgang fra Parallelvej er der indrettet et parke-

ringsanlæg med 64 p-pladser. På parkeringsanlægget ved Parallelvej er 

der indrettet p-plads med elladestander.

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

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

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

havn kommunes geografi ske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt 

at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny 

som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle rammer 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 materia-

ler, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip 

under produktionen.
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Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opfø-

res som lavenergibebyggelse, og at det tilstræbes at anvendelse af bære-

dygtige byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde 

huse på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er beliggende i et område til byomdannelse. De udpe-

gede områder skal primært omdannes til nye byfunktioner eller nye bo-

ligområder. Lokalplanen har til formål at omdanne den eksisterende park 

så den indeholder forskellige funktioner, der henvender sig til forskelli-

ge aldersgrupper. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.

Lokalplanområdet er beliggende i et område til fl ersidig anvendelse, hvor 

der skal tages et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab 

og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv. Lokalplanen 

fastsætter områdets anvendelse til kulturhus og spillested, parkering samt 

rekreative formål. Rådhusparken kan indrettes med eksempelvis natur i 

form af grønne pletter og beplantning samt legeplads, skaterbane o.lign. 

Lokalplanen tager således hensyn til både natur og rekreative værdier og 

vurderes i overensstemmelse med retningslinjen for fl ersidig anvendelse.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens rammeom-

råde FRE.O.15.01 - Bycentret. Områdets anvendelse er offentlige formål 

som offentlige institutioner, kultur- og fritidsfunktioner, grønne områder 

samt parkering. 

Området er beliggende i byzone. Bebyggelsesprocenten for området som 

helhed er 40 %. Bebyggelse kan etableres i op til 3,5 etager med en mak-

simal bygningshøjde på 15 m .

Kommuneplanrammen anfører at eksisterende torve, pladser og rådhus-

parkens nuværende omfang skal opretholdes. Lokalplanen er ikke i over-

ensstemmelse hermed, da eksisterende parkeringsplads fl yttes til anden 

placering og antallet af parkeringspladser øges. Der er som følge heraf ud-

arbejdet kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstem-

melse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres sam-

tidig med lokalplanen.

Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby

Frederikshavn Kommune ønsker at udvikle byens centraltbeliggende are-

aler bedst muligt og skabe en attraktiv og levende bymidte, der inviterer 

til ophold, besøg og beboelse. 

De væsentligste udfordringer i midtbyen er de eksisterende trafi kforbin-

delser, der primært er orienteret nord/syd og dermed begrænser sammen-

hængen i øst/vestlig retning. Der er derfor behov for at skabe bedre for-

bindelse mellem bydele mod øst og vest.

Der efterspørges desuden rekreative, børnevenlige opholdssteder tæt 

på gågaden, som kan supplere et besøg i gågaden for småbørnsfamili-

er og turister. Der efterspørges en midtby med et fornyet, ungdommeligt 

”look”, der kan give byen særpræg, byde på overraskelser og har kant.

Det er en politisk målsætning af Rådhusparkens indretning tænkes på ny, 

så parken bl.a. kan skabe lettere forbindelse imellem gågademiljøet, Fø-
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tex og det attraktive byudviklingsområde umiddelbart vest for Rådhus-

parken. Rådhusparken skal udvikles således at den bliver et attraktivt til-

bud for både byens borgere og turister. Parken skal opleves som et re-

kreativt og naturligt mødested med plads til fysisk udfoldelse, ophold og 

oplevelser. Der skal skabes rum og mulighed for at parken kan benyttes 

hele året og af alle befolkningsgrupper.

Lokalplanens udlæg af ny øst/vest gående hovedsti, drejning af parke-

ringsarealerne samt anvendelsesbestemmelser, der bl.a. giver mulighed 

for etablering af aktiviteter til fysisk udfoldelse, legeplads mv. er forhold 

der tager udgangspunkt i ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby”. 

Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med ”Oplæg til udvikling af 

Frederikshavn Midtby”.

Byens borgere har været involveret i udviklingsprocessen. Både gennem  

forskellige møder, på forårsmesse i Frederikshavn, byvandring og via de 

sociale medier. Unge har bidraget med ideer og input, og der er gennem-

ført interviews med forskellige aktører. Endvidere er der hentet inspira-

tion fra andre byer.

Kilmatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune indeholder en risiko-

kortlægning, som har baggrund i en sårbarhedskortlægning og en vær-

dikortlægning. Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for

oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder.

Lokalplanområdet ligger ifølge Klimatilpasningsplanen inden for et områ-

de, hvor der er risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstreme vejr-

forhold.

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 bli-

ve væsentligt påvirket af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen vedlægges 

som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af 

lokalplanen.

Museumsloven

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

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 

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

forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Mu-

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

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning

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

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

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

ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 

opvarmes med el.

Eksisterende ledningsanlæg inden for lokalplanområdet skal respekteres 

eller omlægges efter aftale med ledningsejerne.

Opføres byggeriet som lavener-
gibebyggelse vil der ikke væ-
re tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning. Ifølge Plan-
lovens §§ 19 og 21a er det tids-
punktet for ansøgning om byg-
getilladelse, der afgør hvilke 
krav, der stilles for, at et byggeri 
kan karakteriseres som lavener-
gibyggeri.
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Vandforsyning

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S 

i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret, 

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

offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må af-

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

det offentlige kloaksystem. 

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 60 % af 

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

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

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

sinkelse af regnvand.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der indenfor lokal-

planområdet fi ndes offentlige kloaksystemer beliggende på private area-

ler. Frederikshavn Spildevand A/S vil foranledige, at kloaksystemet ting-

lyses med en deklaration, som bl.a. indeholder vilkår om, at der inden-

for en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages beplantning af 

træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn 

af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have 

adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparations-

arbejder. 

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

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

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

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Jordforurening

”Matr.nr. 519b Frederikshavn Bygrunde er kortlagt på vidensniveau 1 iht. 

Lov om forurenet jord. V1-kortlægningen har baggrund i ejendommens tid-

ligere anvendelse som godsbaneareal med kul- og olieoplag. Inden for lo-

kalplanområdet omfatter det V1-kortlagte areal den eksisterende parke-

ringsplads vest for Det Musiske Hus. Lokalplanen udlægger området til fort-

sat parkering. Der skal ikke ske anvendelsesændring af arealet.

Matr.nr. 531 Frederikshavn Bygrunde er registreret som uafklaret jf. Lov 

om forurenet jord. Uafklaret betyder, at Region Nordjylland har ejendom-

men  under behandling. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse 

med byggearbejde eller ændret anvendelse af ejendommen. Frederikshavn 

Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger.
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Den eksisterende parkeringsplads langs Parallelvej drejes 90̊  og flyttes så 

den forbindes med den eksisterende parkeringsplads vest for Det Musiske 

Hus. En omlægning af det eksisterende parkeringsareal vil øge antallet af 

parkeringspladser i området og skabe bedre forbindelse og adgangsfor-

hold til Det musiske hus i forbindelse af afholdelse af arrangementer. Det 

eksisterende parkeringsareal langs Parallelvej nedlægges som parkerings-

areal. Belægningen kan bibeholdes og anvendes til andre formål end par-

kering.

Der etableres ny overkørsel til Parallelvej. Denne placeres syd for Det Musi-

ske Hus således, at den eksisterende nordlige overkørsel fra Parallelvej til 

eksisterende parkeringsplads flyttes lidt længere mod nord – tættere på 

Det Musiske Hus. Ved Rådhus Allé kan eksisterende overkørsel til den eksi-

sterende parkeringsplads vest for Det Musiske Hus benyttes som overkør-

sel for den samlede parkeringsplads, eller der kan etableres en ny over-

kørsel som erstatning for eksisterende overkørsel til Rådhus Allé.

Parkeringsarealet anlægges i overensstemmelse med retningslinjerne i  

Vejregler og ”Parkeringsnorm” for Frederikshavn Kommune. Lokalplanen 

fastsætter i overensstemmelse hermed, at parkeringsarealerne skal be-

Parallelvej med den 
eksisterende parkeringsplads. 
Hangaardsvej ses til højre i billedet.

Rådhus Alle med fodgænger-

krydsning ved Passagen.

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv.

Veje

Lokalplanområdet har vejadgang fra Parallelvej og Rådhus Alle. Rådhus 

Alle, der ligger vest for lokalplanområdet, har oprindeligt været tiltænkt 

som centerring, og benyttes til en vis grad som sådan. Rådhus Alle er, på 

strækningen ud for rådhuset, en såkaldt ”§ 40 vej” i medfør af færdsels-

loven, dvs. en vej med en anbefalet hastighed på 40 km/t. Strækningen 

har denne status på grund af fodgængerkrydsning ved Passagen igennem 

rådhuset.
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grønnes med træer og beplanting samt, at der bør opsættes bykort, sti-

vejvisning og etableres afslapningsarealer inden for parkeringsarealet.

Inden for parkeringsarealet skal der etableres afl æsningsmulighed og par-

kering for lastbiler med ærinde til Det Musiske Hus.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for stier inden for lokalplanområ-

det. Den præcise placering af stierne fastlægges ikke. Lokalplanen fast-

lægger alene principperne herfor. Hovedstier skal være fællesstier, der er 

for både gående og cyklende trafi kanter. På hovedstierne skal der være 

fokus på tilgængelighed for barnevogne, rollatorer, kørestole, og gangbe-

sværede.

Inden for lokalplanområdet kan der udlægges stiforbindelse, der forbinder 

Værkergrunden, byudviklingsområdet umiddelbart vest for Rådhus Alle, 

med byområdet øst for Parallelvej. Forbindelse til byområdet øst for lokal-

planområdet kan f.eks. ske via Hangaardsvej og Tordenskjoldsgade. Nord 

for Det Musiske Hus ligger der en eksisterende sti, som forbinder Værker-

grunden med Tordenskjoldsgade. Herudover kan der udlægges stiforbin-

delse, der forbinder lyskrydset Rådhus Alle og Rimmensgade med Det Mu-

siske Hus og Rådhuspladsen. Parkens stiforbindelser vil blive et nøgleele-

ment i udviklingen af hele området og den planlagte øst/vest forbindelse 

vil skabe et naturligt fl ow af mennesker, der vil benytte parken som pas-

sage til og fra midtbyen. 

Udover hovedstierne kan der etableres stier, som bl.a. sikrer forbindelse 

mellem byparkens opholdszoner. 

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet betjenes via bybusrute på Parallelvej dels ved Hanga-

ardsvej og dels ved Rådhuspladsen. Kollektiv trafi k af regional karakter 

sker via banegården og rutebilsstationen beliggende ca. 500 m fra lokal-

planområdet.

Tilgængelighed

For at sikre tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat bestem-

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

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

hed for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygningsreglement.

Der skal etableres handicapparkering. For hver 25 p-pladser skal der etab-

leres 2 handicap p-pladser. For yderligere oplysninger kan der tages kon-

takt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kom-

munes Handicapråd.

Kystbeskyttelse

Terrænændringer på strandbredder og kyststrækninger kræver tilladelse 

fra Kystdirektoratet.

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

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

ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora-

tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:

• Frederikshavn: 1,45 m DVR90

Eksisterende sti beliggende nord for 
Det Musiske Hus.



18

Lokalplanredegørelse ● Forslag til Lokalplan FRE.O.15.09.01 

Det eksisterende terræn inden for lokalplanområdet har koter over den 

anbefalede mindste sokkelkote for Frederikshavn.

Servitutter

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

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

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

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

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

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for lokal-

planområdet.

Matr.nr. 519b Frederikshavn Bygrunde

1. Lokalplan 15.01.11, tinglyst 05.10.2001

2.  Deklaration om henstandsaftale af tilslutningsbidrag til kloak-

forsyningen, tinglyst 26.03.2007

Matr.nr. 531 Frederikshavn Bygrunde

3. Lokalplan 15.01.11, tinglyst 05.10.2001

Ad 1 og 3) Lokalplan, der afl yses med vedtagelsen af nærværende lokal-

plan. Lokalplanen bør efterfølgende afl yses i tingbogen.

Ad 2) Aftale om at betaling af tilslutningsbidrag til Forsyningen først skal 

se ved ændret anvendelse af ejendommen.

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan 15.01.11 afl yses i sin helhed ved lokalplanens endelige vedta-

gelse.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 

omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-

holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 

midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-

delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 

som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-

fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 

dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-

get).
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Kommuneplantillæg nr. 15.29

Rammeområdenr.  FRE.O.15.09

Områdenavn   Rådhuspark i Frederikshavn

Overordnet anvendelse   Område til offentlige formål

Generelle     De konkrete rammebestemmelser for 

anvendelsesbestemmelser  området supplerer de generelle ramme-

bestemmelser for Bycentret.

Anvendelse    Offentlige formål (offentlige institutioner, 

kultur- og fritidsfunktioner, grønne om-

råder samt parkering).

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 % for området som helhed.

Etageantal og   Maks. 3 etager

bygningshøjde    Maks. 15,0 m

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

varingsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 

Kommuneplantillæg nr. 15.29 er udarbejdet for at oprette nyt rammeområde 

FRE.O.15.09.
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før en anmeldelse om nedrivning har 

været offentlig bekendtgjort, relevan-

te høringsparter har haft mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til ned-

rivningen og byrådet har meddelt ejeren, 

om den efter planlovens § 14 vil nedlæg-

ge forbud mod nedrivning. Det er alene 

byrådet, der beslutter, om bygningen må 

nedrives eller skal bevares. Registrering 

af bygningernes bevaringsværdi kan ses i 

det centrale register: www.kulturarv.dk. 

Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt Ingen bestemmelser

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede Rådhusparken skal opretholdes som 

arealer     offentligt rekreativt areal.

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

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

rioden fra den DATO til den DATO.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen            Michael Jentsch

            borgmester         kommunaldirektør 
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I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændrin-

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

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at området kan anvendes til offentlige formål som musiske og 

kulturelle formål, parkering og bypark. 

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter matr.nr 531 Frederikshavn Bygrunde, litra ”db” smst. og del af 

matr.nr. 519b smst. samt alle parceller, der efter den 01.06.2016 

udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2 og 3, som vist på kort-

bilag 2.

2.3 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse

Delområde 1

3.1  Delområde 1 må bebygges. Bygningerne må anvendes til musiske 

og kulturelle formål f.eks. musikskole, musisk hus, teater- og kon-

certsal, samt restaurant, café og administration, der knytter sig til 

disse aktiviteter. 

Delområde 2

3.2  Delområde 2 må anvendes til parkeringsplads. 

3.3  Parkeringspladsen kan anvendes til andre formål som friluftskon-

cert, torvemarked o.lign arrangementer af kortere varighed.

Delområde 3

3.4  Delområde 3 må anvendes til grønt område i form af bypark med 

faciliteter til fysisk udfoldelse samt kulturelle og rekreative for-

mål, herunder f.eks. boldspil, legepladser, teater, opvisning og af-

slapning.

3.5  Der kan etableres pavillioner, skure, toiletbygning, servicestation 

for cykler o.lign mindre bebyggelser og anlæg til understøttelse af 

byparkens funktioner.

3.6 Der kan etableres én kiosk med en størrelse på maks. 100 m².

Lokalplanbestemmelser
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Fællesbestemmelser

3.7 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning

4.1 Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Delområde 1

5.1  Bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag nr. 2 viste byg-

gefelt.

5.2  Bebyggelse må opføres i indtil 3 etager og gives en højde på mak-

simalt 15 m. Mod Rådhuspladsen må bebyggelse ikke gives en høj-

de mindre end 8 m.

Delområde 2

5.3  Der må ikke etableres bebyggelse inden for delområde 2. 

  Undtaget er mindre bygninger og anlæg til områdets tekniske for-

syning og bygninger, der opsættes ifm. et arrangement af kort va-

righed for derefter at blive fjernet igen.

Delområde 3

5.4  Bebyggelse må opføres i 2 etager.

5.5  Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra et fastlagt ni-

veauplan.

5.6  Ny bebyggelse skal overvejende placeres i tilknytning til en ho-

vedsti, jf. kortbilag 2.

Fællesbestemmelser

5.7  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % beregnet for lokal-

planområdet som helhed.

6. Bebyggelsens udseende

Delområde 1

6.1  Bebyggelsens ydre skal gives karakter, et nutidigt udtryk og høj 

arkitektonisk kvalitet.

6.2  Bebyggelsen skal opføres i miljørigtige materialer og gives et ydre 

udtryk, der i sin helhed harmonerer med materialevalget. Vindu-

esrammer skal udføres i træ, jern eller aluminium.

6.3  Bebyggelsen skal primært orienteres mod Rådhuspladsen, men 

skal også gives et udtryk der fra Tordenskjoldsgade opfattes som 

markant og dragende.

6.4  Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbin-

delse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 
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6.5  Det skal ved tegninger, fotografi  eller lignende illustreres, hvor-

dan nybyggeri inden for området tilpasses eksisterende omkring-

liggende byggeri.

6.6  Facader på nyt byggeri indenfor området skal udformes således, 

at støj fra trafi kken på Rådhus Allé, aktiviteter på de udendørs op-

holdsarealer og de offentlige rekreative areal syd for bebyggelsen 

ikke generer aktiviteterne i bebyggelsen. 

6.7 Der må ikke opsættes udvendige antenneanlæg.

7. Ubebyggede arealer

Delområde 1

7.1  Inden for delområde 1 skal der dels indrettes udendørs opholds-

areal for ansatte i byggeriet og dels indrettes udendørs opholds-

arealer for aktiviteter, der knytter sig til aktiviteter, som fi nder 

sted i bebyggelsen.

7.2  Opholdsarealer placeres indenfor byggefeltet vist på kortbilag nr. 

2.

7.3  For hver 100 m² etageareal skal der anlægges mindst 15 m² tilgæn-

geligt og anvendeligt udendørs opholdsareal til byggeriets ansat-

te.

7.4  Opholdsarealerne skal indrettes med stier, belægning, bænke og 

borde og beplantes således, at det indbyder til og er egnet til op-

hold. Arealerne skal have en ældre- og handicapvenlig indretning.

7.5  Opholdsarealerne skal anlægges efter en samlet plan der sikrer 

arealernes sammenhæng til det omkringliggende offentlige re-

kreative areal. Planen skal angive stier, belægning og beplantning 

samt placering af borde, bænke, belysning og cykelparkering.

7.6  Opholdsarealer skal indrettet således at støj fra trafi kken på Råd-

hus Allé og Parallelvej ikke giver anledning til et støjniveau på 

arealerne, der overstiger miljøstyrelsens vejledende grænsevær-

dier for vejtrafi kstøj.

Delområde 2

7.7  Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for delom-

råde 2. Arealerne skal brydes af grønne kiler eller del-elementer, 

der begrønnes med træer og beplantning, som bryder de store be-

fæstede fl ader og skygger for solen. For hver 200 m² parkerings-

areal skal mindst 5 m² begrønnes. For hver 10 p-pladser skal der 

plantes mindst 1 træ.

7.8  I tilknytning til parkeringsanlæg opsættes der bykort og stivejvis-

ning og der indrettes anslapningsarealer.

Delområde 3

7.9  De ubebyggede arealer skal anlægges som en sammenhængende 

overvejendde grøn bypark, der indbyder til ophold og leg.
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7.10  Der kan etableres anlæg til fysisk udfoldelse/leg som f.eks. le-

geplads, skaterområde, parkourområde, skøjtebane, område til 

vandleg, område til boldspil o.lign.

7.11  Belysning langs stierne og ved anlæg til fysisk udfoldelse skal 

etableres med henblik på at skabe tryghed og oplevelse/stemning 

i byparken.

7.12  Bygninger, bygningsdele, træer, beplantninger, anlæg, fl ader mv. 

i parken kan belyses eller markeres med effektbelysning. Belys-

ningen må ikke være generende eller blændende for trafi kanter i 

eller omkring området.

7.13  Delområde 3 skal indrettes og beplantes, så der opnås en god hel-

hedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, 

affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning 

udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der 

omfatter hele delområdet. Det skal samtidig sikres, at de funktio-

ner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.14  Der skal etableres ny beplantning, der sikrer, at der både fi ndes 

solbeskinnede arealer og arealer med skygge i området.

7.15  Permanent campering eller lignende er ikke tilladt inden for del-

område 3.

7.16  Der kan foretages terrænregulering til skabelse af anlæg til fysisk 

udfoldelse. Herudover må der ikke ske terrænregulering nærmere 

skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke 

ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksiste-

rende terræn.

Fællesbestemmelse

7.17  Eksisterende beplantning skal søges bevaret, men kan fjernes i 

det omfang placeringen ikke harmonerer med behovet for etab-

lering af nye aktiviteter i området, stianlæg, parkering, legeplad-

ser mv.

7.18  Bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning skal afskær-

mes af beplantning.

7.19  Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærme-

de arealer.

7.20  Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-

tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med 

Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.21  Veje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig 

udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de 

respektive arealers funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav 

om, at der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal sikres, 

at der er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse.

Ad 7.16: Terrænregulering til an-
læg til fysisk udfoldelse kan 
f.eks. være 
fordybninger / huller ifm skater-
bane eller bakker til leg. 
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8. Veje, stier og parkering

Delområde 1

8.1 Delområde 1 har vejadgang via interne veje og stier i delområde 2.

8.2  Der skal i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen til bygge-

riet inden for delområde 1 etableres 50 overdækkede cykelparke-

ringspladser.

Delområde 2

8.3  Vejadgangen til delområde 2 skal ske fra Parallelvej og Rådhus Al-

le. 

  Overkørsel til Parallelvej skal etableres syd for delområde 1.

  Overkørsel til Rådhus Alle skal ske via eksisterende overkørsel, jf. 

kortbilag 2 og/eller via ny overkørsel syd for denne. 

8.4  Parkeringspladser skal følge bestemmelserne i ”Parkeringsnorm” 

for Frederikshavn Kommune.

8.5  For hver 25 parkeringspladser skal der etableres 2 afmærkede han-

dicapparkeringspladser. Én skal indrettes som almindelig handi-
capplads med målene 3,5 x 5 m og én skal som handicapplads til 
kassebil med målene 4,5 x 8 m.

8.6  Der skal etableres afl æsningsmulighed samt parkering for lastbiler 
med ærinde til Det Musiske Hus.

Delområde 3

8.7  Vejadgangen til delområde 3 skal ske fra Parallelvej og Rådhus Alle 
via stiadgangene i princippet som vist på kortbilag 2.

8.8  Eksisterende parkeringsplads beliggende langs Parallelvej skal 
nedlægges som parkeringsplads. Eksisterende overkørsler hertil 
skal nedlægges. Eksisterende belægning kan bibeholdes.

8.9  Der skal sikres et netværk af forbindelsesmuligheder til og gen-
nem byparken via opholdszoner, gangstier mv.

8.10 Der skal udlægges et passende areal til cykelparkering.

Fællesbestemmelser

8.11  Der kan gennem lokalplanområdet udlægges stiforbindelser, der 
forbinder Værkergrunden - byudviklingsområdet umiddelbart 
vest for Rådhus Alle - med det eksisterende byområde øst for Pa-
rallelvej - f.eks. fra Værkergrunden til Hangaardsvej og Torden-
skjoldsgade. 

  Der kan gennem lokalplanområdet udlægges stiforbindelser, der 
forbinder byområdet syd for Rådhusparken med Det Musiske Hus 
og Rådhuspladsen

Ad 8.10: Cykelparkeringen skal 
placeres mellem adgangsve-
jen til rådhusparken og målet - 

den aktivitet cykelparkeringen 

knytter sig til. Der bør anvendes 

cykelstativtyper, der kan be-

tjene så mange cykeltyper som 

muligt og hvor cykelstellet kan 

fastlåses til stativet.

Ad 8.2: Hvis rådhuspladsen skal 

nyindrettes, vil det være oplagt 

at etablere cykelparkering, der 

knytter sig til anvendelsen af 

Det Musiske Hus på rådhusplad-

sen umiddelbart nord for husets 

hovedindgang.

Ad 8.7: Med ”i princippet” me-

nes, at stiadgangen godt kan 

fl yttes nogle meter i forbindelse 

med den endelige fastlæggelsen 

af stiforløbet. 
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8.12  Der kan udover de i 8.11 nævnte stiforbindelser udlægges stifor-

bindelser der sikrer, at Rådhusparken ikke opleves som en barri-

ere i byen, men tværtimod binder de omkringliggende byområ-

der sammen.

8.13 Hovedstier udlægges med en bredde på minimum 3,0 m.

  Øvrige stier udlægges med en bredde på minimum 2,0 m.

8.14  Alle adgangsveje, torve, stier, p-pladser og adgange til nye byg-

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

gængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlæg-

ges efter gældende Bygningsreglement.

8.15  Hovedstier skal etableres som fællesstier med niveaufrie over-

gange med tilgængelighed for barnevogne, rollatorer, kørestole, 

gangbesværede mv. 

8.16 Hovedstier skal anlægges med fast belægning.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

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

facader.

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

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse.

9.4  Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 

fjernvarme.

9.5  Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevands-

net efter anvisninger fra Frederikshavn Forsyning A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

det separatkloakerede kloaksystem efter anvisninger fra Frede-

rikshavn Forsyning A/S.

10.2  Ny bebyggelse i delområde 1 må ikke tages i brug før de udendørs 

opholdsarealer er anlagt og indrettet i overensstemmelse med 

pkt. 7.1-7.6.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.O.15.09.01 ophæves lokalplan FRE.15.01.11, Det Musiske 

Hus, tinglyst 05.10.2001, i sin helhed.

Ad 9.4: Krav om tilslutning til 
kollektiv varmeforsyning som 
betingelse for ibrugtagen af ny 
bebyggelse fraviges for bebyg-
gelse, der opføres som lavener-
gibebyggelse.

Ad 8.15: Fællessti defi neres som 
en sti, der er beregnet til både 

fodgængere og cyklister. 

Ad 8.14: Der henvises til Byg-

ningsreglement 2010 og til SBI-

anvisning 258 

Ad 8.16: Fast belægning er en 

belægning, der sikrer at gang 

og kørsel kan ske ubesværet. 

Det kan f.eks. være komprime-

ret grus, asfalt, fl iser, metalpla-

der eller kunststof.
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12. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

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

anlæg, der er indeholdt i planen. 

12.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

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

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-

plan. 

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

forsyning. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse 

har byrådet efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra 

dette krav og efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensatio-

nen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx. xx. xxxx i henhold 

til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 
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Kortbilag 3

Illustrationsplan, der viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
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Bilag 4

 
Skema til miljøscreening 
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. FRE.O.15.09.01 - Rådhusparken i Frederikshavn 
Kommuneplantillæg nr. 15.29 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 5/6-2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: SILI 
PLAN: LAEN 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger 

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

PLAN 

NEJ 

Planen giver ikke mulighed for aktiviteter, der er angivet på 
bilag 3 og 4. 

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

NATUR  

Nej 

Planernes område ligger ikke indenfor eller i nærheden af 
et internationalt naturbeskyttelsesområde 

 

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

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

 

0 

NATUR Planen medfører ingen ændringer i forhold til 
eksisterende, da området forbliver en grøn 
park 

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

0 NATUR Der findes ingen sjældne eller udryddelsestru-
ede planter eller dyr indenfor lokalplanområ-
det. 

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

0 NATUR Der findes ingen økologiske forbindelser af 
værdi indenfor området.   

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

0 NATUR Der findes ingen beskyttede naturtyper inden-
for området. 

−  

− Bygge- og beskyttelseslinjer  

0 NATUR Planen vil ikke berøre bygge- og beskyttelses-
linjer 

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

0 NATUR Planen behandler ikke dette emne 

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

0 NATUR Planen behandler ikke dette emne 

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

0 NATUR Ingen ændringer i forhold til eksisterende 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

0/+1 MILJØ Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbun-
det med den planlagte arealanvendelse, hverken 
internt i området eller i forhold til de omkringlig-
gende arealer. 

Hvis nyindretning af parken kan medføre forbed-
rede muligheder for rekreativ benyttelse, vil det 
være positivt for sundheden. 

Støjende arrangementer kan reguleres med mil-
jøbeskyttelsesloven. 

− Trafik 0 VEJ Ingen væsentlige trafikale konsekvenser. Lokal-
planen stiller krav om etablering af grønne kiler 
m.v. i parkeringsarealet. Det er vigtigt, at det sam-
tidig sikres, at pladsen udformes, således at den 
ikke giver anledning til fremkommelighedsproble-
mer. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning. 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning. 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 

NATUR 

Ingen påvirkning. 

− Byernes funktion og bymiljø herunder 
bynatur  

0/+1 PLAN Forud for udarbejdelsen af planerne er der gen-
nemført en borger- og brugerinddragelsesproces 
for udvikling af en del af Frederikshavn Midtby 
med henblik på at udvikle attraktive og indbyden-
de by- og boligmiljøer. I denne forbindelse er der 
også arbejdet specifikt med udvikling af Rådhus-
parken.  

Placeringen af det eksisterende parkeringsareal 
langs Parallelvej virker som en barriere for områ-

dets tilknytning til midtbyarealerne mod øst. For at 

åbne parkområdet mod midtbyen omplaceres 
parkeringsarealet fra at ligge langs områdets øst-
grænse til at være placeret længst mod nord. 
Herved vil parkeringsarealet være placeret i 
umiddelbar nærhed af ”Det Musiske Hus”. Samti-
dig åbnes der op for at parkeringsarealet i forbin-
delse med arrangementer kan anvendes til andre 
aktiviteter, f.eks. afholdelse af friluftskoncerter 
m.v. Parkeringsarealet udformes således at det 
indeholder grønne kiler og rekreative elementer. 

 

I forbindelse med borger- og brugerinddragelses-
processen for området er der udarbejdet en di-
spositionsskitse for den fremtidige anvendelse af 
arealerne. Dispositionsskitsen har dannet grund-
lag for udarbejdelsen af planforslagene. 
 
Det vurderes at en realisering af planforslaget vil 
kunne medvirke til en øget rekreativ nyttiggørelse 
af Rådhusparken som rekreativt areal centralt 
beliggende i Frederikshavn by. Det vurderes des-
uden at den ændrede placering af parkeringsarea-
let vil kunne have positiv effekt for driften af Det 
Musiske Hus. 

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

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet af 
risikobekendtgørelsen inden for en afstand på 500 
meter. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Stort set uændret i forhold til nuværende an-
vendelse. 

− Eksisterende jordforurening 0/-1 MILJØ Matr.nr. 519b er kortlagt på vidensniveau 1 iht. 
Lov om forurenet jord på grund af ejendom-
mens tidligere anvendelse som godsbaneare-
al. 

Matr.nr. 531 er uafklaret iht. Lov om forurenet 
jord, og indgår i Regionens igangværende 
kortlægningsarbejde. 

I forbindelse med indretning af faciliteter i om-
rådet skal der ske en konkret vurdering i for-
hold til kortlægningen. 

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0/-1 MILJØ Der er risiko for, at der vil blive konstateret 
jordforurening i forbindelse med flytning af jord 
fra ejendommen. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

 

4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

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

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

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

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ingen væsentlig ændring i 
grundvandsmængde eller grundvandskvalitet 

4.3 Spildevand  

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

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

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

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændring i luftkvaliteten. 

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

 

6. Klimatiske faktorer 

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

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 

Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 

 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Planforslagene vurderes set i forhold til nuvæ-
rende forhold at kunne medvirke til en øget 
brug af arealerne til rekreative formål og fri-
tidsaktiviteter. 
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8. Landskab 

− Arealanvendelse indenfor områder til 
landbrug, byer, sommerhuse, tekni-
ske anlæg samt skov eller kystnatur-
områder (klit, heder, moser m.v.) 

0 PLAN Planen behandler ikke dette emne. 

− Geologiske processer som kystdan-
nelse, - nedbrydning, sandflugt, jord-
flugt, vanderosion (fx geologiske be-
skyttelsesområder eller rimmer og 
dobber) 

0 NATUR Ingen påvirkninger, idet planområdet er beliggen-
de midt i Frederikshavn by 

− Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske struk-
turer i ådale, højdedrag, kyststruktu-
rer, solitærtræer, egekrat, eller an-
det) 

0 NATUR Ingen påvirkninger, idet planområdet er beliggen-
de midt i Frederikshavn by 

− Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige dispo-
sitionsmuligheder i det åbne land 

0  PLAN Arealerne er beliggende i den centrale midtby i 
Frederikshavn 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, byg-
ning, anlæg eller andre værdier, her-
under kirkebeskyttelsesområder 

0 NATUR Ingen påvirkninger 

− Fredede områder 0 NATUR Der findes ingen fredede områder indenfor plan-
området 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Lokalplanforslaget giver mulighed for, at den eksi-
sterende træbeplantning i området kan fjernes i 
det omfang træernes placering ikke harmonerer 
med behovet for etablering af nye aktiviteter i 
området, stianlæg, parkering, legepladser m.v. 
Lokalplanen stiller samtidig krav om, at der skal 
etableres ny beplantning, der sikrer, at der fortsat 
både findes solbeskinnede arealer og arealer med 
skygge i området. Den eksisterende træbeplant-
ning i området er ca. 30-35 år gammel. Der vil 
som følge heraf kunne være tale om en ændring 
af den rumlige oplevelse. I takt med at den nye 
beplantning vokser i højde, vil området antage en 
ny rumlig dimension. Der er i den sydlige del af 
området placeret en skulptur ”Vinden” af Freddy 
Fraek. Denne skulptur er et væsentligt element i 
den rumlige oplevelse af området set fra syd. 
Hverken det gældende plangrundlag eller det 
aktuelle planforslag forhindrer en fjernelse eller 
flytning af skulpturen (der er dog ingen aktuelle 
planer om at flytte skulpturen). 
 
De ændringer, planforslaget giver mulighed for, 
vurderes derfor ikke at være en væsentlig negativ 
påvirkning af området. 

 

 



Forslag til Lokalplan FRE.O.15.09.01 ● Bilag

43

Påvirkning 

 

 

 

 

 

Emne 

Indvirk-
ning 

Myndig-
hed 

Bemærkninger 

+
1
: 
P

o
s
it
iv

 

0
: 
N

e
u

tr
a

l 

-1
: 
N

e
g

a
ti
v
 

E
v
e

n
tu

e
l 

 

 

9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Den nuværende Rådhuspark blev etableret i 
begyndelsen af 1980’erne efter at banegården 
blev flyttet til dens nuværende placering i byen 
og sporarealerne blev nedlagt. En del af Råd-
husparken blev senere inddraget til bebyggel-
se i forbindelse med opførelsen af Det musiske 
Hus i 2004. 

− Fortidsminder 0 NATUR Der er ikke registreret fortidsminder indenfor 
planområdet 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er ingen sten- eller jorddiger indenfor 
planområdet 

− Kirkeomgivelser  NATUR Ingen påvirkninger 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

 PLAN Området indeholder ikke historiske bygninger.  

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer 

 

 

Opsamling / Konklusion 

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af 
de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket 
væsentligt af planforslaget og der skal derfor ikke gennem-
føres en miljøvurdering. 
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Indsigelsesnotat  

Lokalplanforslag Sommerhusområde ved Lerbækhuse 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
CTM´s bemærkninger 

 
 

1. Kystdirektoratet 
a. Påpeger at dele om lokalplanområdet 

er omfattet af strandbeskyttelseslinien, 
hvor indenfor der som udgangspunkt 
ikke kan opføres ny bebyggelse. 

b. Påpeger at planområdet, med sin 
kystnære beliggenhed omfattet af 
kystbeskyttelsesloven, og der kræves 
tilladelse fra Kystdirektoratet til 
kystbeskyttelsesforanstaltninger, 
hvilket der som udgangspunkt ikke kan 
forventes tilladelse til. 
 

 
2. Lerbæk Vejlaug og Grundejerforening 

a. Grundejerforeningen for området 
ønsker ikke at der skal fastlægges en 
øvre grænse for udhusbebyggelser og 
ønsker mulighed for i højere grad selv, 
at kunne disponere fordelingen mellem 
størrelsen på henholdsvis hoved- og 
udhusbebyggelsen. Grundejer-
foreningen ønsker dog uændret en øvre 
grænse for den samlede bebyggelse på 
160 m2, herunder en maksimal 
beboelsesdel på 135 m2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad 1a:  
Arealer omfattet af strandbeskyttelseslinien er 
udpeget i lokalplanen og undtaget mulighed for 
bebyggelse.   

       Ad 1b:  
Der er i redegørelsen til lokalplanforslaget 
forholdt sig til områdets kystnære beliggenhed 
og foretaget en vurdering af, at lokalplanens 
område/terræn er højtbeliggende og der 
vurderes ikke behov for særlige 
kystbeskyttelsestiltag.  

 
 
       Ad 2a:   

Formålet med at fastlægge en øvre grænse på 
udhusbebyggelsen er som udgangspunkt,  at 
tydeliggøre den bygningsmæssige adskillelse 
mellem hoved- og udhusbebyggelse  på den 
enkelte grund.  Centeret vurderer, at dette 
sommerhusområde er karakteriseret ved et 
meget varierende bebyggelsesudtryk og at 
muligheden for relativt store udhuse ift. 
hovedbebyggelsen på den enkelte grund, ikke 
vil påvirke opfattelse af den samlede 
bebyggelsesstruktur i området væsentligt. 
 
Centeret anbefaler, at kommuneplantillægget 
og lokalplanens afsnit 5.2 ændres fra:   
Det bebyggede areal for sommerhuse på hver 
enkelt grund må maksimalt udgøre 135 m2, 
inklusive overdækkede arealer o.lign. Derudover 
kan der på hver enkelt grund opføres 1 
udhus/garage/carport på op til 25 m2   
Til: 
Det bebyggede areal for sommerhuse på hver 
enkelt grund må maksimalt udgøre 160 m2, 
inklusive udhuse, garager, overdækkede arealer 
o.lign.  Boligarealet må maksimalt udgøre 135 
m2. 
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Lokalplan FRE.S.18.06.02 ● Forord

Forord

Lokalplanområdet er beliggende ved Lerbækvej i sommehusområdet Ler-
bækhuse og udgøres af det på vedlagte kortbilag 1 (oversigtskort) med 
prikker indrammede areal og kortbilag 2 (plankort) med fed sort linje ind-
rammede areal. Lokalplanområdet har zonestatus som sommerhusområ-
de.

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på en ajourføring og harmonisering 
af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i hele lokalplanens område, med 
udgangspunkt i de faktiske forhold i området
 
Lokalplanforslag nr. FRE.S. 18.06.02  har været fremlagt til offentlig debat i perio-
den fra den 17. marts 2016 til den 12. maj 2016. I denne periode er der fra grund-
ejerforeningen i området indkommet ønske om, at den angivne maksimale stør-
relse på udhusbebyggelser på 25 m2  udtages således, at  der ikke fastsættes øvre 
grænse for størrelsen på udhusbebyggelser, indenfor samme bygningsmæssige 
ramme på op til 160 m2 for den samlede bebyggelse, hvilket er medtaget i lokal-
planen.

Oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed i den nordlige del af Frederikshavn.
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Lokalplan FRE.S.18.06.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Hvad er en lokalplan? ● Lokalplan FRE.S.18.06.02

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.S.18.06.02● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Der blev i 1991 vedtaget lokalplan nr. 18.03.01 Lerbækhuse, som fastlæg-
ger retningsgivende bestemmelser for nybygning i området. Lokalplanens 
område benævnt Lerbækhuse har siden fået udtaget området I/S Kær-
strand ,senest ved dette områdes vedtagelse af lokalplan FRE.S.18.06.01. 
Den resterende del af det oprindelige område Lerbækhuse ønsker nu, at 
der tilvejebringes et plangrundlag, som i højere grad tager udgangspunkt 
i de faktiske forhold i området, i lighed med lokalplanen for I/S Kærstrand.

Lokalplanens formål
Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og 
har, til hensigt ud fra de faktiske forhold, at fastlægge områdets vej- og 
stiforhold,opdeling i parceller samt fællesareal, ligesom lokalplanen be-
stemmer tidssvarende bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremti-
digt byggeri i området.

Lokalplanens område
Lokalplanens område er beliggende ved Lerbækvej i sommerhusområdet
Lerbækhuse.

Her ses eksempel på omgivelserne omkring lokalplanområ-
det, der består at åbne ubebyggede arealer. Billedet er ta-
get mod øst i retningen mod Hirsholmene.

Lokalplanområdet består af sommerhuse. Her ses Lerbæk-
vej 96.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelsesmuligheder, samt bestem-
melser for udstykning, vejføring samt ny bebyggelses placering, omfang 
og udseende. Bestemmelserne søger at sikre, at ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende sommerhusområder omkring lokalplanområdet.
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Lokalplanredegørelse ● Lokalplan FRE.S.18.06.02

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 håndværks-
mæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde inden for kystnærhedszo-
nen, som strækker sig i en bræmme 3 km fra kystlinjen. Kommunepla-
nens retningslinje 5.9.2 for planlagt kystlandskab er gældende og omfat-
ter planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, tekniske an-
læg, råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker. Det 
enkelte areal kan kun udnyttes i overensstemmelse med den planlagte 
anvendelse.

Lokalplanen fastholder området til sommerhusformål og er således
i overensstemmelse med retningslinjen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet kommuneplanens rammeområde 
FRE.S.18.06, der udlægger området til sommerhusområde med anvendelse 
til sommerhusformål. Rammerne fastlægger en maks. bebyggelsesprocent 
på 15. Lokalplanen fastlægger bygningsrammen således, at hovedbebyg-
gelsen opnår et maksimalt areal på 135 m2 samt et udhus på op til 25 m2, 
hvilket for den vestlige og sydligste del af lokalplanområdet, hvor der er 
relativt små grunde, betyder en bebyggelsesprocent større end 15. Der skal 
derfor udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg i overensstemmelse 
med de øgede bebyggelsesmuligheder.

Klimatilpasningsplan
Dele af lokalplanområdet er berørt af risikoudpegningen  vedr. oversvømmel-
seshændelser For det konkrete område er den nærmeste målestation på Fre-
derikshavn Havn som definerer en 50 års middelvandstand på 148 cm. Dette er 
den vandstand som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennemsnit en 
gang pr. 50 år. For det konkrete område er den nærmeste målestation på Fre-
derikshavn Havn som definerer en 50 års middelvandstand på 148 cm. Dette er 
den vandstand som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennemsnit en 
gang pr. 50 år (50 års vandstand). Koten er i niveau med et roligt vandspejl uden 
bølger og bølgestuvning. Ved fastsættelsen af koten er der ikke taget højde for 
havspejlsstigning som følge af land- og vandstandsændringer.
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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 planerne ikke er omfattet af lo-
vens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvorfor lokalplanforslag 
skal følges af en redegørelse for bebyggelses og anlægs visuelle påvirkning af 
omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,50 m skal den  større højde begrun-
des. Lokalplanområdet udgør det samme område som fremgår af kortbilag 1, 
hvoraf det fremgår, at udstykning kun må foretages i overensstemmelse med 
den retningsgivende udstykningsplan: Kortbilag 2. Samtidig fastholder lokalpla-
nen den nuværende højdebegrænsning på 5.00 m. Det vurderes, at den relativt 
lille udvidelse af det bebyggede areal som lokalplanen muliggør, for den del af 
sommerhusområdet, som er beliggende mest landværts kysten - ikke vil med-
føre visuel påvirkning af kystområdet. Endelig er lokalplanområdet omgivet af 
tilsvarende sommerhusområder og det vurderes derfor, at lokalplanen ikke vil 
medføre en væsentlig ændring af det visuelle miljø og oplevelsen af kystland-
skabet.

Naturbeskyttelse
Dele af lokalplanens areal er i den vejledende registrering af beskyttede natur-
typer efter Naturbeskyttelseslovens § 3 udpeget som hede, strandeng og eng. 
Da arealerne var beliggende i sommerhusområde før d. 1. juli 1992 er de imidler-
tid ikke beskyttet mod de forhold, der er beskrevet i lokalplanen. Naturbeskyt-
telsesloven sætter dog stadig begrænsninger for den landbrugsmæssige drift af 
naturarealerne. Realisering af lokalplanen til udstykning/bebyggelse med som-
merhuse forudsætter på baggrund af det ovenstående ikke dispensation fra Na-
turbeskyttelsesloven.

Dele af området er jf. den vejledende registrering omfattet af naturbeskyttelses-
lovens å-beskyttelseslinje, som ved vedtagelse af lokalplan 18.03.01 er ophævet.

De nordligste dele af lokalplanens område er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens strandbeskyttelseslinje, hvorefter der ikke må foretages til-
standsændring.

Planens nordlige afgrænsning følger Natura 2000 område nr. 4. Da der ikke skal 
foretages ændringer i den nordlige del af planområdet, vurderes Natura 2000 
området ikke at blive påvirket. 

Værdifuldt kulturmiljø
Planområdet ligger inden for et større område udpeget til værdifuldt kulturmiljø 
nord for Frederikshavn (kulturmiljø nr. 19 – Frederikshavn Nord) ifølge Kommu-
neplan 2015. Jf. kommuneplanens retningslinie 23.1 Formålet med det værdiful-
de kulturmiljø er at sikre værdierne, der ligger i området i forhold til havnean-
læg, befætningsanlæg, fiskeleje og fritids-bebyggelsen. Området er et bebyg-
get sommerhusområde og de bebyggelsesregulerende ændringer planen giver 
mulighed foir, vurderes ikke at påvirke kulturmiljøet.

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

Varmeforsyning
Planområdet er beliggende udenfor kollektivt varmeforsyningsområde, så om-
rådets sommerhuse skal opvarmes med individuelle varmekilder,  undtaget op-
varmning med oliefyr og direkte elvarme.  

Lokalplanområdets veje er grusveje. Her ses vejen mellem 
Lerbækvej 65 og 96.

Adgang mellem Lerbækvej 65 og 112. 

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

Spildevand
Planområdet er ikke beliggende indenfor eksisterende eller planlagt kloako-
pland og indenfor lokalplanområdet skal spildevandet i henhold til kommunens 
spildevandsplanlægning bortskaffes ved nedsivning eller i lukket tank.

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
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehand-
ling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

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

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

Veje
Lokalplanområdet er vejbetjent fra fra den private fællesvej Lerbækvej, som 
gennemskærer lokalplanområdet og giver adgang til kommunevejen Kærbæk-
vej, som ligger parallelt med jernbanen Frederikshavn – Skagen. Alle veje i lokal-
planområdet skal udlægges som private fællesveje med en bredde på 4 – 6 me-
ter. Vejene skal være med grusbelægning eller lignende for at bevare området-
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karakter af sommerhusområde.

Kystbeskyttelse
For det konkrete område er den nærmeste målestation på Frederikshavn Havn 
som definerer en 50 års middelvandstand på 148 cm. Dette er den vandstand 
som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennemsnit en gang pr. 50 år 
(50 års vandstand). Koten er i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og bøl-
gestuvning. Ved fastsættelsen af koten er der ikke taget højde for havspejlsstig-
ning som følge af land- og vandstandsændringer.

Der kan ikke fastsættes et nøjagtigt tal for den fremtidige havspejlsstigning, men 
denne er ifølge klimatilpasning.dk på imellem 10 og 120 cm frem til år 2100 i 
Danmark. Ud fra områdets beliggenhed vurderes det, at det vil være sandsynligt 
med en vandspejlsstigning på max ca. 50 cm. Terrænniveauet i lokalplanens om-
råde er mellem 175 cm og 250 cm og derfor fastlægger lokalplanen ingen mind-
ste sokkelkote.

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.

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

Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan nr. 18.03.01 vedtaget 1991 ophæves inden for lokalplanområdet 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 lovlige 
anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 17. marts 2016  og indtil den endeligt 
vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 17. marts 2017.
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Kommuneplantillæg nr. 15.18

Rammeområdenr.  FRE.S.18.06.  

Områdenavn  Lerbækhuse  

Overordnet anvendelse Sommerhusformål  

Anvendelse  Sommerhusformål

Nuværende zonestatus Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent Det bebyggede areal for sommrhuse for hver enkelt  
   grund må maks. udgøre 135 m2, inklusive overdæk  
   kede arealer og lign. Derudover kan der på hver en  
   kelt grund opføres 1 udhus/garage/carport på op til  
   25 m2 samt 2 udhuse på hver op til 10 m2

Ændres til: Det bebyggede areal for sommerhuse på hver enkelt 
grund må maksimalt udgøre 160 m2, inklusive over-
dækkede arealer, udhuse og garager  o.lign. Boligarea-
let må maksimalt udgøre 135 m2

Herudover må der opføres 2 småhuse/overdækkede 
arealer,  hver med et areal på max. 10 m2
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Etageantal og  Maks. 1 etage 
bygningshøjde  Mak. 3,0m målt fra terræn til det punkt, hvor yder-
mur     og tagflade mødes. Den totale bygningshøj-
de over      terræn må ikke overstige 5,0m

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en beva-
ringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en 
anmeldelse om nedrivning har været offent-
lig 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 byg-
ningen må nedrives eller skal bevares. Regi-
strering af bygningernes bevaringsværdi kan 
ses i det centrale register: www.kulturarv.dk. 
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset 
den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt  På hver ejendom må kun opføres et enkelt   
    sommerhus med tilhørende udhus, 
    eventuelt rummende carport. Sommerhus   
    og evt. udhus/carport skal indbyrdes 
    placeres således, at bebyggelsen danner et  
    harmonisk hele. 

Grundstørrelse   I lokalplaner skal der fastlægges en retnings 
    givende udstykningsplan som muliggør, at  
    hvert enkelt sommerhus som findes på 
    lejet grund kan frastykkes med eget matri  
    kelnummer.  

Opholdsarealer/
ubebyggede arealer  Beplantning og hegn skal svare til den på   
    stedet forekommende bevoksning. Anden   
    form for hegn end levende hegn, f.eks. 
    plankeværk  må kun etableres efter 
    nærmere godkendendelse i hvert enkelt til  
    fælde.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.18 vedtages til fremlæggelse i perioden fra 
den 17. marts 2016 til den 12. maj 2016

På byrådets vegne

 Birgit Hansen             Michael Jentsch
             borgmester          kommunaldirektør 
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I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændrin-
ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 
område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusformål,

1.2  at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremtidigt 
byggeri i området,

1.3 at fastlægge en retningsgivende udstykningsplan,

1.4 at fastlægge et hensigtsmæssigt vej- og stisystem i området og

1.5 

2. Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2  Området ligger i sommerhusområde og skal forblive i sommerhus-
område.

3. Arealanvendelse

3.1  Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, hvilket vil sige 
beboelse (natophold) i perioden 1. april - 30. september, samt kortva-
rige ferieophold mv. uden for denne periode.

4. Udstykning

4.1  Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med den 
retningsgivende udstykningsplan vist på kortbilag 2. 

4.2 

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end  5,0 m. Garager, ud-
huse, carporte, overdækninger og lign. mindre bygninger må placeres 
indtil 2,5 m fra skel. Garager, udhuse, carporte og lignende må placeres 
indtil 2,5 m fra skel, men højden må ikke overstige 2,5 m i en afstand af 
2,5 m stigende til 3,5 m i en afstand af 5 m fra skel. Skel defineres som 
egentlige matrikulære skel efter udstykning eller de skelforløb som er 
vist på kortbilag 2.

Lokalplanbestemmelser
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5.2  Det bebyggede areal for sommerhuse på hver enkelt grund må maksi-
malt udgøre 135 m2, inklusive overdækkede arealer o.lign. Derudover 
kan der på hver enkelt grund opføres 1 udhus/garage/carport på op til 
25 m2. Herudover må der opføres 2 småhuse/overdækkede arealer, hver 
med et areal på max. 10 m2. 

Ændres til:
 Det bebyggede areal for sommerhuse på hver enkelt grund må maksi 
 malt udgøre 160 m2, inklusive overdækkede arealer, udhuse
  og garager  o.lign. Boligarealet må maksimalt udgøre 135 m2

 Herudover må der opføres 2 småhuse/overdækkede arealer,    
 hver med et areal på max. 10 m2.

5.3  Bygninger må opføres i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden over 
terræn må ikke overstige 5.0 m og facadehøjden må ikke overstige 
3,0 m. Bygnings- og facadehøjder måles fra et fremtidigt terræn-
niveau og med de begrænsninger som følger af § 7.2. Op til 1/3 af 
længden af hver enkelt facade må opføres indrykket

5.4  Antenneanlæg, herunder paraboler og fritstående antennemaster 
må etableres med en maksimal højde på 5.0 m.

5.5  Der må ikke opføres solceller på terræn indenfor lokalplanområ-
det.

6. Bebyggelsens udseende

6.1  Facader skal som hovedregel fremstå i hvid, sort, eller i jordfar-
ver., jf. den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcente-
ret. Til mindre dele af bygningen må der anvendes kontrastfarver.

6.2  Facader skal fremtræde som træ, murværk eller pudsede overflader 
samt fibercementplader.

6.3  Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede 
tagmaterialer. 

6.4  Der kan opsættes solfangere og solceller på tagfladen. Solfange-
re og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller 
genboer.

7. Ubebyggede arealer 

7.1  Ubebyggede arealer skal bevare det nuværende præg med åbne og ku-
perede partier. Udendørs oplag må ikke finde sted.

7.2   Sandmiler ifm. nedsivningsanlæg skal udføres iht. gældende lovgivning 
og efter forudgående tilladelse fra Frederikshavn Kommune. Sandmiler 
skal så vidt muligt etableres med et udseende som naturlige klitforma-
tioner. 

7.3 Hegn må kun udføres som levende hegn opsat i grundskel og i en mak 
 simal højde på 1,80m.  I tilknytning til det enkelte sommerhus kan der  
 etableres mindre læhegn i en højde på maksimalt 1,80 m omkring ter  
 rasser og lignende. Der må derudover udføres hegn mod vejarealer 

Fa
ca
de
hø
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e

Facadehøjden måles til facadens skæ-
ring med overkanten af tagbelægnin-
gen. 



19

Lokalplan FRE.S.18.06.02● Lokalplanbestemmelser

 i en højde på maksimalt 1.80m som værn mod støvgener.

7.4  Terrænreguleringer må finde sted op til +- 50 cm.

7.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere naboskel end 1 m.

7.6 Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasnin 
 ger udføres blødt afrundet
8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen for lokalpanområdet skal dke fra den private fællesvej Ler-
bækvej, som har forbindelse til kommunevejen Kærbækvej, som ligger 
parallelt med jernbanen Frederikshavn – Skagen. 

8.2  Der skal udlægges areal till private fællesveje og stier med en beliggen-
hed i princippet som vist på kortbilag 2. 

8.3  Veje og stier skal anlægges med grusbelægning eller lignende, og veje 
må ikke anlægges med tæt belægning (asfalt, fliser mv.). 

8.4  Der skal etableres parkeringsareal på hver sommerhusparcel svarende 
til mindst 1 p-plads for hvert sommerhus.

9. Tekniske anlæg

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

9.2 Varmeforsyning skal ske via individuel opvarmning, idet området er be 
 liggende udenfor kollektiv varmeforsyningsanlæg.

9.3  Udendørs varmepumper må opsættes efter gældende regler men med 
hensyntagen til støjniveau.

9.4  Spildevand fra ny bebyggelse, skal afledes ved etablering af nedsiv-
ningsanlæg eller lukket opsamlingstank på egen grund eller til nedsiv-
ningsanlæg eller lukket opsamlingstank med tilhørende tilslutningsled-
ninger, der er fælles for en gruppe af nabobebyggelser.

  Sandmiler ifm. nedsivningsanlæg skal udføres iht. gældende lovgivning 
og efter forudgående tilladelse fra Frederikshavn Kommune. Sandmiler 
skal så vidt muligt etableres med et udseende som naturlige klitforma-
tioner. 

 Bestemmelsen om terrænregulering jfr. § 7.4 gælder ikke for anlæg af  
 sandmiler til nedsivningsanlæg. Disse kan etableres i den højde over   
 terræn som er nødvendig for at overholde de vejledende krav til ned  
 sivningsanlæggets afstand i forhold til højeste grundvandsstand. 
  Sandmiler kan som udgangspunkt ikke etableres indenfor det strand-

beskyttede areal, jf. §12.1.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Afløbsledninger og nedsivningsanlæg i forbindelse med fællesan-
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læg, skal tinglyses på de berørte ejendomme før ibrugtagning af 
ny bebyggelse.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 
FRE..S.18.03.02 Sommerhusområde ved Lerbækhuse ophæves lokalplan 
nr. 18.03.01.

12. Tilladelse fra andre myndigheder

12.1  Der må ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen opføres bebyggel-
se, foretages beplantning eller terrænregulering mv. iht. naturbe-
skyttelseslovens §15 uden dispensation fra Naturstyrelsen.

12.2  Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af 
jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks stand-
ses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum jf. mu-
seumslovens § 27.

13. Servitutter

13.1  Servitutter der er uforenelige med denne lokalplan vil blive aflyst 
ved planens endelige vedtagelse.

13.2  Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommenes 
blad i tingbogen.

14. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 9. marts 2016 i henhold til 
planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch
              borgmester             kommunaldirektør 
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
 
1. Vejdirektoratet (VD) 
Dokumentnr. 1305613 
Finder ikke anledning til at gøre indsigelse 
imod planforslagene, men har følgende 
bemærkninger til lokalplanforslaget: 
 
1a  
Det bør af lokalplanens § 3 
Anvendelsesbestemmelser fremgå, at 
delområde 2 udlægges til detailhandel med 
daglig- og udvalgsvarer. 
 
1b 
Det bør af lokalplanens § 13 Tilladelse fra 
andre myndigheder fremgå, at ændring af 
eksisterende vejadgangen til delområde 2 fra 
Saltebakken via vej C – D kræver VD´s 
tilladelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c 
Frederikshavn Kommune bedes fremsende en 
analyse af hvordan trafikstrømme til 
dagligvarebutikkerne i delområde 2 vil påvirke 
trafikafviklingen i krydset Europavejen-
Saltebakken. Afhængig af analysens udfald vil 
VD overveje at gøre en tilladelse efter vejloven 
betinget af at krydset ombygges uden udgifter 
for VD. 
 
1d 
VD har tidligere oplyst, at de principielt vil være 
indstillet på at tillade en ny vejadgang fra 
lokalplanområdet til Europavejen overfor 
Thodesvej. Udformningen af tilslutningen skal 
ske efter dialog mellem VD, 
Kommunen/bygherren. Etableringen af 
vejadgangen, herunder ombygningen af krydset 
skal ske uden udgifter for VD. 
 

 
Ad. 1 
 
Ad 1a 
Frederikshavn Kommune kan lovligt tillade 
etablering af både dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker indenfor lokalplanens 
delområde 2 med de anvendelsesbestemmelser 
der fremgår at lokalplanforslaget. For at 
tydeliggøre muligheden kan lokalplanens 
bestemmelse 3.3 ændres fra:  
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden 
for virksomhedsklasse 1, 2 og 3” 
 
til: 
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden 
for virksomhedsklasse 1, 2 og 3 samt 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker.” 
 
Ad 1b 
Enig. Til lokalplanens bestemmelse 13.1 kan der 
tilføjes: 
 
”Vejdirektoratet til ændring af eksisterende 
vejadgang fra Saltebakken til lokalplanens 
delområde 2 via vejen C – D”  
 
Ad 1c 
Behovet for analysen er foranlediget af 
bygherres ønske om også at kunne etablere 
butikker i området. Butikker genererer mere 
trafik og på andre tidspunkter af døgnet end 
boliger. Eksisterende vejadgang fra 
lokalplanområdet til Saltebakken ligger tæt på 
Saltebakkens tilslutning til Europavejen.  
Når bygherre har vished for, at muligheden for 
at etablere butikker skal udnyttes kan 
Frederikshavn Kommune opfordre bygherre til 
at rette henvendelse til Vejdirektoratet for at få 
konkretiseret ønskerne til analysens indhold. 
Bygherre er villig til at påtage sig opgaven. 
 
Ad 1d 
Der skal i dialog med VD udarbejdes og 
prissættes et detailprojekt for den nye 
vejadgang til lokalplanområdet fra Europavej. 
 



Lokalplan FRE. BC.15.13.01, bolig- og erhvervsområde v. 
Saltebakken i Frederikshavn 

 
 
1e 
VD gør opmærksom på, at flagborge, skiltning 
mv. inden for vejbyggelinjen langs Europavejen 
kræver VD´s tilladelse. 
 
 
 
 
 
 
1f 
VD anbefaler, at der til lokalplanens § 6 
Bebyggelsens udseende tilføjes et forbud mod 
”animerede” reklamer, dvs. lysskærme med 
skiftende eller levende billeder. Henviser til 
færdselslovens § 99, stk. 3, hvorefter Politiet 
kan påbyde skilte, opslag, lysindretninger mv. 
fjernet, hvis de kan virke vildledende eller være 
til ulempe for færdslen. 

 
 
Ad 1e og 1f 
For at samle de bebyggelsesregulerende 
bestemmelser mv. for området kan der som 
bemærkning til lokalplanens bestemmelser 6.10 
– 6.12 tilføjes følgende: 
”Opmærksomheden henledes på, at etablering 
af flagborge, skiltning mv. inden for 
vejbyggelinjen langs Europavejen kræver 
Vejdirektoratets forudgående tilladelse.” 
 
Ad 1f 
Som bemærkning til bestemmelse 6.13 kan der 
tilføjes følgende: 
 
”Opmærksomheden henledes på, at Politiet 
med henvisning til Færdselsloven kan påbyde 
skilte, opslag, lysindretninger mv. fjernet, hvis 
de kan virke vildledende eller være til ulempe 
for færdslen.” 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At lokalplanens bestemmelse 3.3 ændres fra:  
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv 
inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3”  
til: 
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv 
inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3 samt 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker.” 
 
At der til lokalplanens bestemmelse 13.1 
tilføjes: 
 
”Vejdirektoratet til ændring af eksisterende 
vejadgang til delområde 2 via vejen C – D 
fra Saltebakken” 
 
At Frederikshavn Kommune oplyser bygherre 
om, at når der er vished for at der etableres 
butikker i området bør bygherre rette 
henvendelse til Vejdirektoratet. Bygherre skal 
i dialog med VD fastlægge omfanget af en 
trafikanalyse, der kan danne grundlag for 
stillingtagen til om det er nødvendigt at 
ændre krydset Saltebakken/Europavej.  
 
At der som bemærkning til lokalplanens 
bestemmelser 6.10 – 6.12 tilføjes: 
”Opmærksomheden henledes på, at 
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etablering af flagborge, skiltning mv. inden 
for vejbyggelinjen langs Europavejen 
kræver Vejdirektoratets forudgående 
tilladelse.” 
 
At der som bemærkning til bestemmelse 6.13 
tilføjes følgende: 
 
”Opmærksomheden henledes på, at Politiet 
med henvisning til Færdselsloven kan 
påbyde skilte, opslag, lysindretninger mv. 
fjernet, hvis de kan virke vildledende eller 
være til ulempe for færdslen.” 
 

 

 
2. Steen Hviid Mortensen, Saltebakken 46A 
9900 Frederikshavn 
   
Dokumentnr. 1294380 
 
Mener ikke byggeri i 10 etager passer på dette 
sted i Frederikshavn. 5 etager vil være 
passende. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. 2 
 
Der er som bilag 5 til lokalplanen udarbejdet 
studier, der belyser hvilke skygger et byggeri i 
op til 10 etager, som lokalplane skaber 
mulighed for, vil kaste morgen og aften i hhv. 
januar, april, juli og oktober måned. 
  
Som bilag 6 til lokalplanen er der udarbejdet 
visualisering der belyser hvordan byggeriet vil 
fremstå i det bynære kystlandskab. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At indsigelsen ikke giver anledning til 
ændringer i lokalplanen. 
 

 

 
3. Redaktionel ændring 
 
Der er en uklarhed i lokalplanens bestemmelse 
5.5, der alene omhandler lokalplanens 
delområde 1 - jfr. kortbilag 2.  
Det fremgår af bestemmelse 5.5, at det 
maksimale etageareal indenfor delområde 1 og 
2 (der refererer til en tidligere underinddeling 
af delområdet)ikke må overstige henholdsvis 
10.900 m2 og 6.400 m2. 
For så vidt angår bebyggelsens placering og 
omfang arbejdes der ikke længere med en 
underinddeling af delområdet. 
 
 

 
Ad. 3 
 
Lokalplanens bestemmelse 5.5 er i øjeblikket 
formuleret således:  
”Det maksimale etageareal må ikke overstige: 
delområde 1 – 10.900 m2 
delområde 2 – 6.400 m2 .” 
 
Bestemmelsen vedrører alene lokalplanens 
delområde 1, som er vist på kortbilag 2. Det 
forvirrer, at det fremgår at delområdet er 
yderligere underinddelt i delområde 1 og 
delområde 2.  
For at undgå misforståelser, og idet 
bestemmelsen alene vedrører lokalplanens 
delområde 1, bør bestemmelsen ændres til: 
”Det maksimale etageareal må ikke overstige 
17.300 m2.” 
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Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At lokalplanens bestemmelse 5.5 ændres 
fra:  
”Det maksimale etageareal må ikke 
overstige: 
delområde 1 – 10.900 m2 
delområde 2 – 6.400 m2” 
til: 
”Det maksimale etageareal må ikke 
overstige 17.300 m2.” 
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Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Forord

Forord

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

danne området ved Saltebakken med den gamle Martin-fabrik til et at-

traktivt bolig- og erhvervsområde.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.BC.15.13.01 til offentlig de-

bat i perioden fra den 24.02.2016 til den 20.04.2016. I denne periode var 

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

ser og ændringsforslag.

Der er kommet én indsigelse. Indsigelsen har ikke givet anledning til æn-

dringer i lokalplanen. Der er kommet bemærkninger fra vejdirektoratet, 

der har medført tilføjelse af bemærkningstekst til bestemmelse 6.10-6.12 

og 6.13 samt tilføjelse til bestemmelse 3.3 og 13.1. Herudover er pkt. 5.5 ret-

tet pga. fejlagtig delområdeopdeling.

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 

Gærumvej Sø
nd

er
ga

de
Su

d
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rb
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FRE.BC.15.13.01

Lokalplanområdets placering i Frederikshavn by.
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Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

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

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

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

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

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

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

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

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

tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

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

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

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

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

nemføres.

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

planlægning” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

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

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

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

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

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

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

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

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

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

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

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

gende lokalplanbestemmelser og

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

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

creeningen. 

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

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

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

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

lagene af:

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

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

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

at se ud.
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Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Området ved Saltebakken har gennem en lang årrække været et erhvervs-

område, der senest har huset MARTIN-fabrikken. Fabrikken har de sidste 

fem år stået tom. Der udarbejdes lokalplan med henblik på at omdanne 

det gamle fabriksområde til et attraktivt bolig-og erhvervsområde, hvor 

erhvervsdelen afgrænses til erhverv, der er forenelig med etablering af 

boliger.

Eksisterende fabriksbygninger inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er beliggende i byzone i den sydlige del af Frederiks-

havn ved Frederikshavn Marina. Området omfatter ca. 52.700 m² og be-

står ved lokalplanens udarbejdelse primært af fabriksbygninger og eksi-

sterende parcelhuse. Fabriksbygningerne er ved lokalplanudarbejdelsen 

ubenyttede. Øst for Saltebakken ligger et område, der anvendes til vinter-

opbevaring af lystbåde.

Området afgrænses mod vest af Statsvej 437/E45 og mod syd af Saltebak-

ken. Vest og syd for lokalplanområdet ligger desuden større parcelhus-

kvarterer. Nord for området ligger Renseanlægget og Frederikshavn Ma-

rina. Mod øst ligger en række parcelhuse mellem lokalplanområdet og ha-

vet.

Omkring lokalplanområdet ligger vejen Saltebakken. Saltebakken er i dag 

eneste vejadgang til Renseanlægget og Søsportshavnen.

Frederikshavn Marina beliggende øst for lokalplanom-

rådet.

Her ses dele af renseanlægget.
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Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at omdanne et nedslidt og ubenyttet fabriks-

område til et attraktivt bolig- og erhvervsområe, hvor der skabes mulig-

hed for opførelse af etageboliger i op til 10 etager. Etageboligerne vil få 

udsigt over Frederikshavn Marina og Kattegat. For at minimere indbliks-

gerne for eksisterende boliger i naboområderne fastsætter lokalplanen 

krav om, hvordan etageboligerne skal orienteres.

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder, der udlægges til følgende an-

vendelse:

Delområde 1   Etageboligbebyggelse

Delområde 2   Erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3

Delområde 3  Åben-lav boligebyggelse
Delområde 4  Oplagsplads for Frederikshavn Marina
Delområde 5   Eksisterende vejareal, ny vejadgang til rensean-

lægget og Frederikshavn Marina samt oplagsplads 
for Frederikshavn Marina

Delområde 1

Der kan etableres 17.300 m² etageareal til etageboligbebyggelse inden for 
delområde 1. Bebyggelsen skal placeres inden for de etagefelter, der er 
angivet på kortbilag 4. Bebyggelse, der ligger tættere end 20 m på vejskel 
mod Saltebakken, skal orienteres så de primære åbninger, defi neret som 
vinduer i køkken, alrum og stue, vender som anført på kortbilag 4. 

Bebyggelsen mod Saltebakken orienteres så de primære åbninger vender 
væk fra renseanlægget, der ligger som nabo mod nord. Dette skal med-
virke til at minimere lugt-og indbliksgener. 

Den maksimal bygningshøjde knytter sig til antallet af etager og fordeler 
sig således:

• 2 etager      -   8,5 m
• 3 etager      -  11,5 m
• 4 etager      -  14,5 m
• 6 etager      -  21,0 m
• 7 etager       -  24,0 m
• 8 etager      -  27,5 m
• 10 etager     -  34,0 m

Delområde 1 underopdeles i 1a og 1b for at give mulighed for, at stueetagen 
i 1b kan bygges sammen med erhvervsbebyggelsen i delområde 2. Herved 
kan erhvervsdelen brede sig til delområde 1. Forudsætningen er dog at 
adgangen til den erhvervsmæssige anvendelse alene sker fra delområde 2. 

Bebyggelsen må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m mod Saltebakken 
og delområdegrænsen mod delområde 5.

Bebyggelsens facader skal udføres som træbeklædning, blank mur i tegl, 
pudset eller vandskuret murværk eller overfl adebehandlet beton. Til 
maks. 1/3 af bebyggelsen kan der dog anvendes andre materialer. Lokal-
planen fastsætter ikke hvilke der skal anvendes, men giver et eksempel 
herpå. Facaderne skal fremstå med materialets naturlige overfl ade eller 
males i farverne dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveska-
laen. Til maksimalt 1/5 af bebyggelsens facade kan der dog anvednes an-
dre farver.
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Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 20 % af boligeta-

gearealet. Heraf skal mindst 50 % af opholdsarealet anlægges som fælles 

friareal. Lokalplanen fastlægger ikke hvor friarealet skal placeres. Til hver 

bolig skal der etableres et privat opholdsareal på mindst 4 m². 

Inspiration og eksempler

Billederne viser et eksempel på den bebyggelse, der kan opføres inden for 

delområde 1.

Havneholmen ved Københavns Havn tegnet af Lene Tranbjerg.

79&Park i Stockholm, Sverige tegnet af Bjarke Ingels Group 

(BIG) 

Boliger i Sacheon, SydKorea tegnet af A.E.A_Atelier 

Espa:ce Architectes 
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Delområde 2

Inden for området kan der etableres maksimalt 4100 m² etageareal til er-

hverv, heraf kan der etableres én dagligvarebutik med et etageareal på 

maks. 1000 m². Ny bebyggelse kan etableres i maks. 2 etager med en mak-

simal bygningshøjde på 10,5 m. Bebyggelsen skal placeres inden for de 

etagefelter, der er angivet på kortbilag 2.

Bebyggelsens facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vand-

skuret murværk , træ, metalplader, transparent glas eller beton. Facader-

ne skal fremstå med matrialet naturlige overfl ade eller males i farverne 

dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Til maksimalt 

1/5 af bebyggelsens facade kan der dog anvednes andre farver.

Taghældningen skal være mellem 0 og 50 grader. Der må ikke anvendes 

blanke og refl ekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solfanger og sol-

celler på eller integreret i tagfl aden.

Der gives mulighed for at opsætte to pyloner inden for lokalplanområdet. 

En i den nordlige del og en i den sydlige del af delområde 2. Der kan her-

udover opsættes et facadeskilt pr. virksomhed på facaden. 

Der skal indrettes udendørs opholdsareal til erhverv svarende til mindst 

10 % af etagearealet.

Delområde 3

Nye ejendomme kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 700 m² 

ekskl. vej. Der kan opføres én bolig på hver ejendom. Bebyggelsen kan 

etableres i maksimalt 2 etager med kælder. Den maksimale bygningshøjde 

må være 8,5 m og bebyggelsesprocent maks. 30.

Facader skal udføres som blank murværk i tegl eller fremstå med vand-

skurede/pudsede vægge givet farve inden for jordfarveskalaen. Op til 1/3 

af facaden kan opføres i andre materialer og farver.

Hegn i skel skal være levende hegn.

Taghældningen skal være mellem 0 og 50 grader. Der må ikke anvendes 

blanke og refl ekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solfanger og sol-

celler på eller integreret i tagfl aden.

Delområde 4

Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lyst-

både samt klargøring af disse. Der kan ifm. vinteropbevaring af både op-

føres midlertidig bebyggelse.

Delområde 5

Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lyst-

både samt klargøring af disse. Der kan ifm. vinteropbevaring af både op-

føres midlertidig bebyggelse. Inden for området kan der etableres ny ad-

gang fra Statsvej 437/E45 til renseanlæg og Frederikshavn Marina.
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Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på hvordan lokalplanom-

rådet kan indrettes.

Illustrationsplanen viser et eksempel på indretning af lokalplanområdet.

Europavejen

Sa
lte

b
a
k
k
e
n

Søsportsvej

N

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

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

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

havn kommunes geografi ske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt 

at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny 

som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. 
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer

Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for et område, der i 

kommuneplanens retningslinjer er udpeget som værdifuldt kulturmiljø - 

Frederikshavn Syd. Den del der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø om-

fatter ny vejadgang til renseanlægget og udgør alene vejareal. 

Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for et område udpe-

get som lavbund i kommuneplanens retningslinjer. Inden for disse arealer 

bør man sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for vandstands-

stigning. 

Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote for områdets byggeri på 2,5 

m DVR90.

Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens ret-

ningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme FRE.E.12.17 

og FRE.O.12.08.

FRE.E.12.17 fastlægger områdets anvendelse til erhverv med virksomheder 

inden for virksomhedsklasse 2-4. Der kan ikke etableres nye boliger in-

den for rammeområdet. Bebyggelsesprocenten er 50 for rammeområdet.

FRE.O.12.08 fastlægger rammeområdets anvendelse til offentlige formål

Inden for begge rammeområder kan bebyggelsen kun etableres i 2 etager 

med en maksimal bygningshøjde på 10,5 m. 

Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommune-

planens rammer i forhold til anvendelse, etageantal, bebyggelsesprocen 

og bygningshøjde. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som sikrer den 

nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantil-

lægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

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

jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget er om-

fattet af lovens krav om miljøvurdering. 

Miljøscreeningen af nærværende lokalplan viser, at der er fl ere af de un-

dersøgte miljøforhold der vurderes at kunne blive påvirket af lokalplanen. 

Der er derfor udarbejdet miljøvurdering af følgende emner:

• Gener (lugt og støj) fra renseanlægget

• Trafi kken ifm. udvidelse af vejkryds

• Visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri

Miljørapporten var offentliggjort samtidig med lokalplanen. En sammen-

fattende redegørelse af miljørapporten fi ndes som bilag til lokalplanen.
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Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide 

kasser.

Fotostandpunkt

Kystnærhedszonen

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

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

UTM 32-koordinat

     N = 6365459

     E = 592005

ca. 400 m

Billede taget fra havet med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt til lokalplanområdet. Bil-

ledet er taget ca. 2,5 m over havoverfl aden med et Sony LT25i kamera med brændvidde 4 mm (35 mm ækvivalent) og blæn-

de f/2.4.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye 

arealer i byzone kun ske når der foreligger en sær-

lig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 

herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1. 

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszo-

nen. Lokalplanen inddrager ikke nye arealer, men 

fastlægger alene bestemmelser for byfornyelse af 

arealer som allerede er del af Frederikshavn by.

På nedenstående billeder er påvirkningen af kyst-

landskabet visualiseret, baseret på den illustrations-

plan, der er vist på side 13. Visualiseringen er desuden 

vist i større udgave i bilag 6  Visualiseringen viser et 

eksempel på den påvirkning, der kan ske af kystland-
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skabet med udgangspunkt i det maksimale etageantal tilladt i lokalpla-

nen. Bebyggelsen er indplaceret mellem eksisterende bebyggelse. Det er 

tydeligt, at bebyggelsen vil være synlig fra kysten. I hvilket omfang vil af-

hænge af det endelige projekt, herunder de endelige bygningshøjder og 

farvevalg.

Detailhandel

Som udgangspunkt kan der i henhold til kommuneplanen planlægges for 

detailhandelsbutikker inden for de afgrænsede områder som fremgår af 

kommuneplanen. Lokalplanområdet ligger ikke inden for et af disse af-

grænsede områder. Kommuneplanens retningslinje 6.5 fastlægger dog, at 

der uden for de udpegede centre kan etableres dagligevarebutikker med 

en størrelse op til 1000 m² og op til 200 m² for udvalgsvarebutikker. Det 

anbefales en minimumafstand på 500 m til nærmeste dagligvarebutik. 

Den nærmeste dagligvarebutik i forhold til lokalplanområdet er Netto ved 

Skøjtealleen, der ligger ca. 600 m fra lokalplanområdet.

I det tillæg til kommuneplanen, der følger lokalplanen ændres kommune-

planens detailhandelsstruktur for Frederikshavns, idet der inden for om-

rådet kan etableres et nyt Lokalcenter med samlet butiksareal til daglig-

varer på op til 3.000 m² samt et samlet butiksareal til udvalgsvarer, der 

knytter sig til fritidssejlads, på op til 500 m².

Lokalplanen giver mulighed for etablering af dagligvarebutik indenfor 

området med et bruttoetageareal på op til 1000 m² og udvalgsvarebutik 

med et bruttoetageareal på op til 500 m².

Ved lokalplanens udarbejdelse er planloven under behandling med hen-

blik på liberalisering af planlovens bestemmelser. I den forbindelse drøf-

tes en ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser. I lokalplanpro-

cessen har ejer ønsket mulighed for etablering af dagligvarebutik med et 

bruttoetageareal på op til 2000 m², hvilket imidlertid ikke er muligt inden 

for den gældende planlov. Såfremt planlovens detailhandelsbestemmelser 

ændres vil Frederikshavn Kommune imødekomme en ansøgning om større 

butiksstørrelse.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Inden for lokalplanområdet ligger der to bygninger, Saltebakken 65 og 

67, registreret med bevaringsværi 8 - lav bevaringsværdi. I Frederikshavn 

defi neres bygninger i lokalplaner med bevaringsværdier fra 1-4 som beva-

ringsværdige.

Eksisterende parcelhuse ved den nordlige del af Saltebakken, hvoraf et par er re-

gistreret med bevaringsværdi 8.
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Det kan blive nødvendigt at nedrive de eksisterende boliger Saltebakken 

65-71, hvis lokalplanområdet i sin helhed skal udnyttes som anført i nær-

værende lokalplan.

Vindsus/Turbulens

Når vind rammer en høj facade og derved tvinges nedad kan der opstå 

turbulens omkring bebyggelsen. En fremherskende vind fra vest vil typisk 

skabe vindnedslag på bygningens vestfacade og turbulens på bygningens 

østside. 

Jo større en bygnings dimension er, desto højere vindhastighed og større 

turbulens vil præge vindmiljøet omkring bygningen. Opholdsarealer, der 

er forblæste vil ikke blive fyldt med liv og aktivitet. Lokalplanen indehol-

der derfor bestemmelse om, at udendørs opholdsarealer på terræn skal 

placeres og udformes så vindsus og turbulens minimeres.

Forholdet omkring vindgener afhænger i høj grad af samspillet mellem 

bygningsvolumen og omgivelserne såsom terræn, vegetation og bebyg-

gelse. Vegetation kan fungere som en afværgeforanstaltning for vindge-

ner. Tætte trækroner kan f.eks. dæmpe kastevinde fra bebyggelsen.

I forbindelse med fastlæggelsen af det endelig byggeprojekt skal det do-

kumenteres, hvordan eventuel turbulens håndteres.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse iføl-

ge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning 

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

ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 

opvarmes med el medmindre det sker med en bæredygtig varmekilde.

Opføres byggeriet som lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til 

kollektiv varmeforsyning. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilla-

delse, der afgør hvilke krav, der stilles for, at et byggeri kan karakteriseres 

som lavenergibyggeri.

Vandforsyning

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S 

i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandsplanen er området fælles kloakeret, 

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

fentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må 

afl edes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afl edes til det 

offentlige kloaksystem.

Iht. den gældende spildevandsplan skal området på sigt separatkloakeres 

- dvs. regn- og spildevand i hver sin ledning. Det anbefales derfor, at in-

terne kloakanlæg på grundene etableres som separatsystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af 

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

Tre eksempler på vindens strømninger 

omkring forskellige bygningstyper. 

Bygningshøje og afstand mellem byg-

ningerne har betydning for lævirkning 

og turbulens. Kilde: Højhushåndbog, 

Realdania, 2005 s. 91.

Eksempel på vindens strømninger om-

kring en bygning. Kilde: Højhushånd-

bog, Realdania, 2005 s. 92.
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regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-

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

sinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

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

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

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Der skal om nødvendigt etableres støjafskærmning i forhold til Europa-

vejen, således at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer i bebyggel-

sen ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafi kstøj 

på 58 dB.

Skyggeforhold

Der er udarbejdet skyggeberegninger, der viser skyggekast for lokalplan-

området mod naboejendommene syd, sydøst og vest for lokalplanområ-

det, jf. bilag 5. Beregningsresultatet er sammenfattet i nedenstående ta-

bel.

Årstid

Dato

Solopgang

Solnedgang

Sommer

Juli

ca. kl. 4.30

ca. kl. 21.57

Efterår

oktober

ca. kl. 7.12

ca. kl. 18.46

Vinter

Januar

ca. kl. 9.39

ca. kl. 15.48

Forår

April

ca. kl. 6.42

ca. kl. 19.47

Syd 

Saltebakken 28-44 +

 31-35

Mulig skyggepåvirkning af 

den nordligste del af ha-

ven på Saltebakken 35 fra 

ca. kl. 20.20 til solned-

gang.

Ingen skyggepåvirkning Ingen skyggepåvirkning Ingen skyggepåvirkning

Sydøst

Saltebakken 46-52

Mulig skyggepåvirkning 

fra ca. kl. 19.50 til solned-

gang.

Mulig skyggepåvirkning 

fra ca. kl. 17.45 til sol-

nedgang.

Ingen skyggepåvirkning Mulig skyggepåvirkning 

fra ca. kl. 18.35 til solned-

gang.

Vest

Vest for Statsvej 437/

E45

Mulig skyggepåvirkning fra 

solopgang til ca. kl. 6.30 

Mulig skyggepåvirkning 

fra solopgang til ca. kl. 

8.40

Mulig skyggepåvirkning 

fra solopgang til ca. kl. 

10.30 

Mulig skyggepåvirkning 

fra solopgang til ca. kl. 

8.15 

Beregningerne er baseret på illustrationsplanen vist på side 13. Såfremt 
der opføres bebyggelse med mindre bygningshøjde end angivet på kort-
bilag 4 kan dette medføre mindre skyggekast end de beregnede.

Samlet vurderes det på baggrund af de beregnede skyggekast, jf. bilag 5, 
at skygger fra lokalplanområdets bebyggelse i mindre omfang vil være til 
gene for boligbebyggelsen syd, vest og øst for lokalplanområdet. Nord for 
lokalplanområdet ligger der ingen boliger. Skyggegenerne vurderes såle-
des værende af mindre væsentlig karakter.
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VINDRETNING Model, der viser hvor stor en procentdel af tiden vinden er 

blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-in-

tervaller.

F.eks. har der i 4 % af tiden været vind mod nord.

MIDDELVIND Model, der viser hvor kraftig vinden har blæst, når den er 

blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-in-

tervaller.

F.eks. ses at vinden fra øst mod vest er kraftigere end vind 

fra andre verdenshjørner.

Aerosoler er små partikler eller 

dråber, som svæver i luften. 

MIDDELVIND 

Støj  – 50 m zone 

De blå arealer ligger indenfor en afstand af 50 me-

ter fra de installationer på renseanlægget, der erfa-

ringsmæssigt afgiver støj.

slambehandling er overdækket for 

omgivelserne. Der er erfaring for 

afgiver 

derfor er 

Zonerne er angivet centreret ud fra 
VINDRETNING 

Lugt – 20 m zone 

Lugt – 100 m zone 

De røde arealer ligger indenfor en afstand af hhv. 20 

og 100 meter fra de installationer på renseanlægget, 

der erfaringsmæssigt afgiver lugt. 

Renseanlægget 

Renseanlægget overholder alle krav til udledning og emissioner. Dette be-

tyder dog ikke, at der ikke kan forekomme støj og lugt fra anlægget. De 

åbne anlæg kan give anledning til lugt, aerosoler og støj. Visuelt vil man 

se brunt vand bevæge sig og indimellem vil der forekomme skum på over-

fl aderne. Anlæg og tanke kan medføre bl.a. plaskelyde. Herudover vil der 

være motorlyde fra transport samt af- og pålæsning.

Det ses kun yderst sjældent, at lokalplanområdet er i vindsiden af rense-

anlægget. Den dominerende vindretning er mod nordøst, væk fra lokal-

planomrrådet. I det tidsrum , hvor der er registreret vind i retning af lo-

kalplanområdet er vinden kun svag, dvs. under 2 m/s.

Lokalplanen er medvirkende til at forebygge de miljømæssige konfl ikter, 

Støj             Lugt

Vindretning        Vindstyrke
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der kan opstå, når renseanlæg og boliger er naboer. Lokalplanen fastsæt-

ter en række bestemmelser som skal være med til at minimere rensean-

læggets genepåvirkning af boligerne vedr. lugt og indblik til renseanlæg-

gets åbne tanke. 

Lokalplanens bestemmelser omfatter orientering af boligerne samt en mi-

nimum afstand mellem boliger og renseanlæg. Herudover skal indsugning 

til ventilation placeres på bygningens sydside for at få den så langt væk 

fra renseanlægget som muligt. Indretning af opholdsarealer bør tage ud-

gangspunkt i at minimere eventuelle lugt- og støjgener på opholdsarea-

lerne. 

Lugtpåvirkningen vil afhænge af vejr og vindretning. Man kan ikke for-

vente, at lugtgenerne med lokalplanens bestemmelser vil forsvinde helt. 

Der må forventes lejlighedsvis lugtgener.

Trafi k til og fra renseanlægget kan ligeledes give anledning til støj. Især 

tung trafi k som slamsugere, slamtransport med hænger og sættevogn 

med kemikalier kan give anledning til vibration og støj. 

Lokalplanen udlægger ny adgangsvej til Statsvej 437/E45. Denne vej giver 

lettere adgang til renseanlægget. Støjpåvirkningen fra tung trafi k mind-

skes derved.

Lokalplanen påtænkes ledsaget af en deklaration, der pålægger bygher-

ren, at afholde ekstraudgifter til eventuelle miljømæssige afskærmninger 

mm. i forhold til renseanlægget.

Lokalisering af virksomheder

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

på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 

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

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

fi k.

Jordforurening

I forbindelse med tidligere arealanvendelse kan der være sket forurening 

af nogle af ejendommene i lokalplanområdet. I området er matr.nr. 124ba 

Bangsbo, Frederikshavn Jorder registreret som uafklaret. Dette kan medføre 

særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde eller ændret anvendelse 

af ejendommene. Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland kan kon-

taktes for yderligere oplysninger.

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv.
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Veje

Lokalplanområdet har vejadgang fra den offentlige vej Saltebakken. Sal-

tebakken fungerer i dag som adgang til Frederikshavn Marina og Rense-

anlægget. Lokalplanen giver mulighed for ny adgang til Statsvej 437/E45 

ved at lave det eksisterende trebenet kryds ved Thodes vej til et fi rbenet 

kryds med ny vejadgang til Renseanlæg og Frederikshavn Marina. Der ska-

bes på denne måde mulighed for at differentiere tung trafi k til hhv. ren-

seanlæg/Marina og til lettere trafi k til eksisterende og ny boligbebyggelse. 

Den nye vejadgang er ikke en forudsætning for, de øvrige muligheder lo-

kalplanen skaber.

Den nye vej fra Statsvej 437/E45 udlægges som en ca. 20 m bred vej fra 

Statsvej 437/E45 til Søsportsvej. Kørebanebredden skal være mindst 6,5 m. 

Der udlægges desuden en 14,5 m bred vej fra Renseanlægget til vejen til 

Søsportsvej. 

På Statsvej 437/E45 er der i 2014 foretaget registrering af trafi kken. Der er 

talt 14.000 køretøjer pr. døgn med en gennemsnitlig hastighed på 54,3 

km/t. På strækningen ud for lokalplanområdet er Statsvej 437/E45 fi rspo-

ret med to spor i begge retninger og midterrabat. Fartgrænsen på det på-

gældende sted er 70 km/t. Udkørslen fra Saltebakken er etableret med to 

svingbaner, med en længde på ca. 20 m. Frederikshavn Kommune vil læg-

ge vægt på, at det indendørs støjniveau, der stammer fra trafi k på Euro-

pavejen og renseanlægget, ikke overstiger 33 dB(A) i primære opholdsrum. 

Primære opholdsrum er normalt defi neret som opholds- og soverum.

Lokalplanområdets placering ved Hovedlandvej 438/E45 gør lokalplanom-

rådet synligt for bilisterne til og fra Frederikshavn. Af hensyn til trafi ksik-

kerheden fastsætter lokalplanen bestemmelse om etablering af minimum 

5 m bred grønt bælte, hvorpå der skal plantes solitære træer med 6 til 8 m 

mellemrum. Træerne vil med tiden understrege vejens forløb og give bili-

sternes indblik til lokalplanområdet et perspektiv.

Eksisterende trebenet kryds ved Europavejen og Thodesvej. I baggrunden ses en 

af bådoplagspladserne ved Frederikshavn Marina.

Registreringen er foretaget i 

2014 på en målestation ud for 

Klitgade / Stenstrupsgade, hvor 

fartgrænsen er 60 km/t.
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Inden for lokalplanområde udlægges en ny 8 m øst-vest gående bred pri-

vat vej med overkørsel til Saltebakken. Vejen skal anlægges med en kø-

rebanebredde på mindst 6 m og giver adgang til lokalplanområdets bo-

ligbebyggelse. Vejen ligger ca. 15 m nord for eksisterende overkørsel på 

stedet. I forbindelse med vejen udlægger lokalplanen to større parke-

ringsområder der knytter sig til boligbebyggelsen. I den nordlige del af 

Saltebakken ved renseanlægget udlægger lokalplanen et parkeringsareal, 

hvortil der er adgang til dels Saltebakken og ny vej beliggende i udlagt 

erhvervsområde ved lokalplanområdets vestlige grænse. Ny overkørsel til 

Saltebakken ligger ca. 15 m øst for eksisterende overkørsel på stedet. 

Erhvervsområdet ved lokalplanområdets vestlige grænse får selvstændig 

vejadgang til Saltebakken. Den eksisterende overkørsel ved lokalplanom-

rådets sydvestlige hjørne bibeholdes, herfra udlægges en 9 m bred vej 

mod nord. Denne forbindes med en række parkeringsarealer inden den 

munder ud i den nordlige del af Saltebakken. Kørebanebredden skal væ-

re mindst 6,5 m, hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal 

kørebanebredden være mindst 7 m.

Den sydlige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel til fabriksområdet. 

Den nordlige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel 

til fabriksområdet. 

Den østige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel 

til fabriksområdet. 
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Antallet af parkeringspladser fastlægges i henhold til den faktiske udnyt-

telse. For åben-lav boligbebyggelse skal der anlægges 2 P-pladser på egen 

grund. For etageboliger skal der anlægges minimum 1,5 P-plads pr. bolig 

og for erhverv afhænger antallet af P-pladser af hvilket erhverv der etab-

leres, jf. parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune. 

Parkeringspladserner til erhverv og etageboliger anlægges inden for de på 

kortbilag 2 viste parkeringsarealer. Dele af parkeringsarealerne skal an-

lægges som handicapparkeringspladser. Parkeringsarealerne kan indgå i 

dobbeltudnyttelse af parkeringsarealerne i henhold til ”’Parkeringsnorm” 

for Frederikshavn Kommune.

Arbejdsdag, dagtimer

Funktion Morgen Eftermiddag Aften Lørdag 

formiddag

Aften åben 

(indkøb)

Beboelse 50 60 100 60 75-90

Butikker 30 50-75 5 100 100

Kontorer 100 90-100 5 5 5-10

Uddrag af tabel vedr. dobbeltudnyttelse fra s. 12 i Parkeringsnorm for Frederiks-

havn Kommune. Tallene i tabellen angiver parkeringsbehovet i % på forskellige 

tidspunkter. Parkeringsbehovet er baseret på erfaringstal.

Parkeringsnormen anfører, at der er størst pres på parkeringsarealerne 

om eftermiddagen. Behovsprocenten kan derfor ligge til grund for bereg-

ningen af antallet af parkeringpladser inden for lokalplanområdet. Lokal-

planen fastlægger, at der minimum skal anlægges p-pladser svarende til 

1 plads pr. etagebolig inden for areal udlagt hertil. Resten af parkerings-

pladserne kan fi ndes som del af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne 

på delområdet til erhverv.

Parkeringspladserne skal gøres grønne. 50 % af pladserne skal etableres 

med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt ud-

tryk. Resten skal etableres med fast belægning som f.eks. asfalt, der giver 

bedre tilgængelighed. Herudover skal parkeringsanlægget begrønnes med 

beplantning, der bryder de befæstede fl ader. Det tilplantede areal skal 

svare til 1 træ pr. 10 P-pladser.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser om etablering af cykelpar-

kering både i forbindelse med etageboliger, butikker og erhverv.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-

mune

Lokalplanen fastsætter krav om at stiforbinde vejen A-B med erhvervs-

området. Stien skal sikre en gennemgående offentlig adgang fra Frede-

rikshavn Marina til erhvervsområdet.
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Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet betjenes med kollektiv trafi k via Frederikshavn Bane-

gård og rutebilsstation beliggende ca 2 km nord for lokalplanområdet. 

NT’s x-bus til/fra Aalborg har desuden stoppested på statsvej 437/E45 ved 

Thodesvej. Herudover kører der bybusser og regionalbus til/fra Aalborg på 

Søndergade, hvortil der er adgang via gangtunnel mellem Rønnestvej/Sal-

tebakken og Nyborgvej.

Hovedlandevej 438/E45

Rønnestvej

Saltebakken

Til venstre for Saltebakken ses gangtunnel under Europavejen. Gangtunnellen 

forbinder Rønnestvej med Nyborgvej.

Tilgængelighed

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

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

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

gængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygnings-

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

Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller ad-

gangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 

30 m. 

For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudval-

get, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker 

skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. Antallet 

af cykelparkeringspladser afhænger af den faktiske anvendele

Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af hoved-

indgangen. 

Kystbeskyttelse

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

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

ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora-

tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:

• Frederikshavn: 1,45 m DVR90

Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90 for at for-

hindre oversvømmelse af bebyggelsen. Eksisterende terræn inden for lo-

kalplanområdet har koter omkring 2,5 - 3,5 m DVR90.
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Servitutter

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

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

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

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

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

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende tinglyste servitutter relevante:

1.  Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv., tinglyst 11.06.1965 på 

matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder

2.  Dok om oversigt, tinglyst 28.08.1967 på matr.nr. 124ba Bangsbo, 

Frederikshavn Jorder

3.  Dok om ekspropriation, tinglyst 21.12.1981 på matr.nr. 124ba, 136c, 

136d, 136e, 136f og 168ag Bangsbo, Frederikshavn Jorder

4.  Lokalplan nr. 707-1, tinglyst 29.06.1984 på matr.nr. 124ba Bangs-

bo, Frederikshavn Jorder

5.  Dok om adgangsbegrænsning, tinglyst 28.09.1984 på matr.nr. 

124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder

6.  Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv., tinglyst 09.07.1975 på 

matr.nr. 168ag Bangsbo, Frederikshavn Jorder

Ad 1) Kloakledning beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet, jf. 

kortbilag 2. Udnyttelse af lokalplanområdet i henhold til kortbilag 2 kan 

betyde krav om omlægning af kloakledningen.

Ad 2) Oversigtsareal ved Saltebakken, jf. Kortbilag

Ad 3) Byggelinjebestemmelse i forhold til bl.a. Statsvej 437/E45 og Salte-

bakken. Der er pålagt 20 m byggelinje i forhold til Statsvej 437/E45s mid-

terlinjer samt 7,5 m byggelinje i forhold til Saltebakkens midterlinje. Byg-

gelinjerne fremgår af kortbilag 2.

Ad 4) Lokalplan der afl øses af nærværende lokalplan., jf. afsnit ”Afl ysning 

af planer og servitutter”.

Ad 5) Adgangsbegrænsning til Statsvej 437/E45.

Ad 6) Kloakledning beliggende på den østlige side af Saltebakken, jf. kort-

bilag 2.

Tilladelser fra andre myndigheder

Ny overkørsel til Statsvej 437/E45 beliggende over for Thodesvej kræver til-

ladelse fra Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for Statsvej 437/E45.

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan FRE.707-1 afl yses ved lokalplanens endelige vedtagelse for den 

del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Kloakledninger, der ved lokal-

planens udarbejdelse, ikke er 

tinglyste fremgår af kortbilag 2.
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I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændrin-

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

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er:

1.1  at området kan omdannes fra nedslidt erhvervsområde til et at-

traktivt bolig- og erhvervsområde,

1.2  at der skabes mulighed for etageboliger i op til 10 etager inden for 

dele af lokalplanområdet,

1.3  at forebygge miljømæssige konfl ikter mellem aktiviteter i tilstø-

dende områder og lokalplanområdet,

1.4  at forebygge, at trafi kke på statsvej 437/E45 giver anledning til en 

unødvendig støjbelastning på de udendørs opholdsarealer inden 

for lokalplanområdet,

1.5  at regulere/bearbejde lokalplanområdets afgrænsning mod stats-

vej 437/E45 herunder at sikre etablering af en række solitære træer 

der markerer hovedlandevejens forløb,

1.6 at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer,

1.7 at hver bolig får adgang til et privat opholdsareal,

1.8  at der skabes mulighed for ny vejadgang til statsvej 437/E45,

1.9  at muliggøre etablering af dagligvarebutik.

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter matr.nr. 124ba, 168ag, 168ah,130e, 130f, 130g, 130k, 136c, 136d, 

136e, 136f, 201e, 201d, dele af litra ”cz” og dele af matr.nr. 201a alle 

Bangsbo, Frederikshavn Jorder samt alle parceller, der efter den 

24.02.2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på 

kortbilag 2 og 3. Delområde 1 underopdeles i 1a og 1b.

2.3 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
Delområde 1

3.1 Delområde 1 skal anvendes til etageboliger til helårsbeboelse.

Lokalplanbestemmelser
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3.2  Inden for område 1b kan der etableres erhverv i stueplan såfremt 

bebyggelsen integreres med bebyggelse inden for delområde 2 og 

såfremt adgangen til dette erhverv skabes fra delområde 2.

Delområde 2

3.3  Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden for virksomhedsklas-

se 1, 2 og 3 samt dagligvare- og udvalgsvarebutikker. 

3.4 Der må ikke etableres boliger i området.

Delområde 3

3.5 Delområde 3 skal anvendes til åben-lav boliger til helårsbeboelse.

3.6 Der må maks. opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom.

3.7  Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som 

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

hverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:

 

•  at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-

men,

•  at ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer 

karakter af bolig, og

•  at den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige æn-

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

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

Delområde 4

3.8  Delområde 4 skal anvendes til offentlige formål, der knytter sig til 

en lystbådhavn som f.eks. bådoplag og klargøring af båd. 

3.9 Der må ikke etableres boliger i området.

Delområde 5

3.10  Delområde 5 skal anvendes til sti- og vejareal samt offentlige for-

mål, der knytter sig til en lystbådhavn som f.eks. bådoplag og 

klargøring af båd.

Fælles bestemmelser

3.11  Der kan uanset ovenstående anvendelser for delområderne inden 

for hver enkelt delområde etableres tekniske anlæg til lokalplan-

områdets lokale forsyning.

4. Udstykning
Delområde 1, 2, 4 og 5

4.1 Ingen bestemmelser.

Delområde 3

4.2  Ejendomme kan udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 

m² ekskl. vej.

Fælles bestemmelser

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delområdegrænse

Indgang

erhverv

Skitse vedr. pkt. 3.2. 

Bolig

Bolig

Bolig

Erhverv

omr. 1b omr. 2
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5. Bebyggelsens placering og omfang
Delområde 1

5.1  Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 4 viste eta-

gefelter.

5.2  Ny bebyggelse må maksimalt opføres med det etageantal, der er 

anført på kortbilag 4 for det enkelte etagefelt.

  Tekniske anlæg som ventilationsanlæg, elevatortårn og lign. kan 

overstige øverste etage og tæller ikke som en etage.

5.3  Bebyggelsens samlede bygninghøjde i de enkelte etagefelter må 

ikke overstige:

• 2 etager      -   8,5 m

• 3 etager      -  11,5 m

• 4 etager      -  14,5 m

• 6 etager      -  21,0 m

• 7 etager       -  24,0 m

• 8 etager      -  27,5 m

• 10 etager     -  34,0 m

  Højden måles fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt ni-

veauplan.

5.4  Der kan etableres tagterrasse. Denne tæller som en etage på be-

byggelsen.

5.5 Det maksimale etageareal må ikke overstige 17300 m².

5.6  Bebyggelse skal opføres med en mindste sokkelkote på 2,5 m 

DVR90.

5.7   Bebyggelse inden for delområde 1b og 2 kan bygges sammen på 

tværs af delområdegrænserne.

5.8  Såfremt der ikke bygges på tværs af delområde 1b og 2 må bebyg-

gelse inden for de nævnte delområder ikke ligge nærmere delom-

rådegrænsen mellem delområde 1b og 2 end 5 m.

5.9  Ny bebyggelse, herunder også altaner, altangange og lign. må ikke 

placeres nærmere vejskel mod Saltebakken og delområdegrænsen 

mod delområde 5 end 5 m.

5.10  Randbebyggelse, defi neret som bebyggelse, der ligger tættere end 

20 m på Saltebakken samt delområdegrænserne mod delområde 2 

og 5, skal placeres således, at bygningens primære vinduesåbnin-

ger i facaden følger sigtelinjeretningen vist på kortbilag 4.

Delområde 2

5.11  Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 4 viste eta-

gefelter.

5.12  Det maksimale etageareal må ikke overstige 4100 m².

5.13  Bygninger må have en højde på maks. 10,5 m, målt fra et af Fre-

derikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

Ad 5.10: Primære vinduesåbnin-

ger defi neres som vinduer i køk-

ken, alrum og stue.
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5.14  Bebyggelse skal opføres med en mindste sokkelkote på 2,5 m 

DVR90.

5.15  Det samlede butiksareal til dagligvarer må højest udgøre 3000 m². 

Den enkelte dagligvarebutik må have et butiksareal på maksimalt 

1000 m².

5.16  Der kan etableres én udvalgsvarebutik, der forhandler udvalgsva-

rer, som relaterer sig til fritidssejlads. Butikken må have et etage-

areal på maksimalt 500 m². 

5.17  Vareindlevering til dagligvarebutik skal ske fra pkt. C, jf. kortbi-

lag 2. 

5.18  Vareindleveringen skal være adskilt fra kundeparkering og ind-

gangsparti. Vareindlevering skal ske via støjafskærmet og over-

dækket varegård.

Delområde 3

5.19 Der må opføres én bolig på hver ejendom.

5.20  Bygninger må maks. opføres i 2 etager med kælder med en maks. 

højde på 1,25 over terræn.

5.21 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30.

5.22  Bygninger må have en højde på maks. 8,5 m, målt fra et af Frede-

rikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

Delområde 4 og 5

5.23  Der må ikke etableres bebyggelse inden for delområde 4 og 5. 

Undtaget er dog bygninger til tekniske anlæg til områdets lokale 

forsyning.

6. Bebyggelsens udseende
Delområde 1

6.1  Minimum 2/3 af bebyggelsens facade skal udføres som træbe-

klædning, blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk, eller 

overfl adebehandlet beton. Dog kan andre bæredygtige materialer 

tillades såfremt det indgår i en samlet helhed for ejendommen og 

projektet. Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende ma-

terialer.

  Til maks. 1/3 af bebyggelsens facade samt til sækundære bygninger 

kan der anvendes andre materialer som f.eks. stål, kobber, zink og 

aluminum.

6.2  Facader skal fremstå med materialernes naturlige overfl ade eller 

males i farver dannet af hvidt, sort eller farver inden for jordfar-

veskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet 

af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets pub-

likation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

  Til maks. 1/5 af bebyggelsens facade kan der anvednes andre far-

ver.

Sekundære bygninger er udhu-

se, garager, carporte, drivhuse, 

skure, cykelskure, transformere, 

pumpestationer ol. mindre byg-

ninger

Dagligvarer er varer, der forbru-

ges samtidig med at de forbru-

ges (dvs. kortvarige forbrugs-

goder). Dagligvarer er f.eks. 

madvarer, drikkevarer, artikler 

til personlig pleje og hushold-

ningsartikler.

Udvalgsvarer er varer, der bliver 

ved med at eksistere samtidig 

med brugen, og som først går 

til grunde efter nedslidning over 

en længere periode. Udvalgsva-

rer er f.eks. bøger, møbler, be-

klædning og hårde hvidevarer.

Butikker, der sælger dagligva-

rer, betragtes som dagligvare-

butikker, herunder også vare-

huse som har et betydeligt salg 

af udvalgsvarer. 

Ad 5.23: Der kan ifm. vinterop-

bevaring af både opføres mid-

lertidig bebyggelse.
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6.3  Indsugning til ventilation skal placeres på bygningens sydside.

6.4  Ventilationsafkast på tage, nord for vej A-B, skal trækkes mindst 

1,0 m tilbage i forhold til bygningens facade.

6.5  På bygninger nord for vej A-B skal facaden mod renseanlægget 

være en lukket facade, dvs. der ikke må være primære, oplukke-

lige vinduer og/eller altaner i facaden.

Delområde 2

6.6  Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandsku-

ret murværk, træ, metalplader, transparent glas eller beton. Dog 

kan andre materialer tillades såfremt det indgår i en samlet hel-

hed for ejendommen og projektet. Der må ikke anvendes blanke 

eller refl ekterende materialer.

  Til maks. 1/3 af bebyggelsens facade kan der anvendes andre ma-

terialer.

6.7  Facader skal fremstå med materialernes naturlige overfl ade eller 

males i farver dannet af hvidt, sort eller farver inden for jordfar-

veskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbej-

det af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets 

publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

  Til maks. 1/5 af bebyggelsens facade kan der anvednes andre far-

ver.

6.8  Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i for-

hold til bygningens facade.

6.9  Der kan opsættes 2 pyloner i princippet som vist på kortbilag 2. 

Med i princippet menes at placeringen kan tilpasses den endelige 

indretning af delområde 2.

  Den enkelte pylon må være maks. være 7,5 m høj til overkant skilt 

og maks. 1,5 m bred.

6.10  Der må ud over pylonerne maks. opsættes ét skilt pr. virksomhed. 

Skiltet må ikke overstige 10 m² og skal placeres på facaden. 

6.11  Skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og 

være diskrete i farve, størrelse og belysning.

6.12  Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske 

udformning. Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis 

dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, 

gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller have karakter af fa-

cadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.

6.13  Belysning af skilte og pyloner skal være afskærmet mod vejarea-

ler og må ikke virke blændende for trafi kken eller i øvrigt til gene 

og ulempe for denne.

Delområde 3

6.14  Facader på åben-lav beboelsesbygninger skal udføres som blank 

Frederikshavn Kommune vil ger-

ne i dialog med virksomhe-

der, der ønsker skiltning. Derfor 

opfordres disse til at kontakte 

kommunen for råd og vejled-

ning, inden skiltene udarbejdes 

og opsættes.I øvrigt henledes 

opmærksomheden på Bekendt-

gørelse om opsætning af min-

dre oplysningsskilte, skilte i er-

hvervsområder og reklamer på 

idrætsanlæg mv. i det åbne land.

Ad 6.10-6.12: Opmærksomheden 

henledes på, at etablering af 

fl agborge, skiltning mv. inden 

for vejbyggelinjen langs Euro-

pavejen kræver Vejdirektoratets 

forudgående tilladelse.

Ad 6.13: Opmærksomheden hen-

ledes på, at Politiet med henvis-

ning til Færdselsloven kan på-

byde skilte, opslag, lysindret-

ninger mv. fjernet, hvis de kan 

virke vildledende eller være til 

ulempe for færdslen.
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murværk i tegl eller fremstå med pudset eller vandskuret mur-

værk, som er kalket eller malet i farverne inden for jordfarveska-

laen. Delpartier (mindre end 1/3) kan udføres i andre materialer 

og farver.

6.15  Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre ma-

terialer.

Fælles bestemmelser

6.16  Tage skal gives en hældning på mellem 0 og 50 grader.

6.17   Tage på Sekundære bygninger som cykelskure og lign. kan have en 

anden hældning end bolig/erhvervsbygningen.

6.18  Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tagmaterialer. 

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

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

dratiske eller rektangulære former.

7. Ubebyggede arealer
Delområde 1

7.1  Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 20 % af bo-

ligetagearealet. Mindst 50 % heraf skal anlægges som fælles fri-

areal for beboere inden for delområde 1. Fællesarealet skal etab-

leres inden for delområde 1 og skal uanset placering være tilgæn-

gelig for samtlige beboere inden for delområdet.

  Opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk, som terrasser el-

ler som tagterrasser.

7.2  Der skal til hver bolig minimum etableres et 4 m² privat opholds-

areal, f.eks. som altan. 

7.3  Fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god 

helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, 

borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og be-

plantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedispone-

ring, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de 

funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.4  De ubebyggede arealer skal fremstå som ét samlet areal.

7.5  Der kan opsættes hegn omkring private opholdsarealer på terræn. 

Hegn skal være levende hegn. Der må dog opstilles faste hegn 

omkring terrasser udført i materialer, der giver samme udtryk som 

bebyggelsens altaner.

7.6  Der kan opsættes faste hegn eksempelvis som arkitektoniske, læ-

skabende og afskærmende elementer inden for opholdsarealerne.

7.7  Fælles friarealer/fælles opholdsarealer vedligeholdes af grund-

ejerforeningen.

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

Ad 7.1: Udendørs opholdsarea-

ler bør placeres så de egner sig 

til ophold. Det vil bl.a. sige. at 

de solbeskinnes, ikke er udsat 

for vindpust eller vindturbulens 

forårsaget af høje bygninger og 

ikke udsættes for støj fra trafi k-

ken på Europavejen eller lugt-

gener fra renseanlægget.

I forbindelse med fastlæggel-

sen af det endelig byggeprojekt 

bør det dokumenteres, hvordan 

opholdsarealer er placeret i for-

hold til eventuel vindsus og tur-

bulens eller hvordan sus og tur-

bulens håndteres på opholds-

arealerne.

Lugtgener kan f.eks. minime-

res ved at placere opholdsare-

alerne på bygningens sydside - 

modsat renseanlægget eller ved 

at afskærme opholdsarealerne 

mod renseanlægget.
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tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med 

Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.9  Parkeringsarealerne skal begrønnes med træer og beplantning, 

der bryder de store befæstede fl ader og skygger for solen. For 

hver 200 m² parkeringsareal skal der begrønnes 5 m². For hver 10 

p-pladser skal der plantes 1 træ.

7.10  50 % af parkeringsarealerne skal befæstes med græsarmerings-

sten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk.

  Resten af parkeringsarealerne skal af hensyn til tilgængelighed 

have en fast ensartet belægning som f.eks. asfalt.

Delområde 2

7.11  Parkeringsarealerne skal begrønnes med træer og beplantning, 

der bryder de store befæstede fl ader og skygger for solen. For 

hver 200 m² parkeringsareal skal der begrønnes 5 m². For hver 10 

p-pladser skal der plantes 1 træ.

7.12  Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv i delområ-

de 4. Størrelsen af arealet skal være mindst 10% af etagearealet.

7.13  50 % af parkeringsarealerne skal befæstes med græsarmerings-

sten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk.

  Resten af parkeringsarealerne skal af hensyn til tilgængelighed 

have en fast ensartet belægning som f.eks. asfalt.

7.14  Et bælte med en bredde på minimum 5 m langs Statsvej 437/E45 

skal grønnes og beplantes med træer placeret med 6 - 8 m mel-

lemrum, jf. kortbilag 2.

Delområde 3

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

mere skel end 1,0 m.

Fælles bestemmelser

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

lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer 

ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

7.17  Udendørs oplag må kun fi nde sted inden for tæt hegnede arealer 

i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.18  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretø-

jer må ikke fi nde sted inden for delområde inden for delområde 

1, 2 og 3.

  Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på 

de ubebyggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler in-

den for delområde 1, 2 og 3.

7.19  P-båse, veje, stier og fortove skal hver for sig udføres i materialer, 

der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.

Der fi ndes mange kvalifi cere-

de måder at indrette friarealer 

på. Derfor stiller lokalplanen ik-

ke krav om, at det skal ske på en 

bestemt måde. Som led i bygge-

sagsbehandlingen skal bygher-

ren dokumentere, at friarealer-

ne kan indrettes med de ønske-

de funktioner. Dokumentationen 

skal som hovedregel være i form 

af en målfast plantegning, hvor 

inventar, belægninger og be-

plantning er vist.

Det er vigtigt, at ubebygge-

de arealer - ikke mindst fælles 

opholdsarealer - disponeres på 

en hensigtsmæssig måde, hvad 

angår terræn, indretning, be-

plantning, udstyr og belysning. 

Frederikshavn Kommune står 

gerne til rådighed med råd og 

vejledning. Henvendelse kan ske 

til Park & Natur, tlf. 9931 3131.

Inventar (bænke, skraldespan-

de, orienteringsskilte mv.) i fri-

arealet bør etableres således, at 

de enkelte inventartyper er fæl-

les for hele arealet.

Ad 7.14: Træerne skal enten være 

Søjleavnbøg - Carpinus betulus 

‘Fastigiata eller Søjleeg - Quer-

cus robur ‘Fastigata’
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8. Veje, stier og parkering
Delområde 1

8.1   Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken 

• i princippet ved punkt A og G, jf. kortbilag 2. 

• via delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.

  Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan fl yttes nogle meter i 

forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2  Der udlægges areal til intern vej A-B. Interne veje udlægges med 

en minimumsbredde på 8 m med en kørebanebredde på mindst 

6 m. Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørne-

afskæringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af det endelige 

vejprojekt. 

8.3  Alle nye veje inden for delområde 1 udlægges som private fælles-

veje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for 

vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om pri-

vate fællesveje. 

8.4  Der skal udlægges 1,5 parkeringsplads pr. etagebolig. Parkerings-

pladserne skal som udgangspunkt anlægges inden for areal ud-

lagt som parkeringsareal, jf. kortbilag 2. Men da parkeringsplad-

serne kan indgå i dobbeltudnyttelse efter bestemmelserne i ”Par-

keringsnorm” for Frederikshavn Kommune. Skal der inden for 

delområde 1 som minimum anlægges parkeringspladser svarende 

til 1 p-plads pr. bolig inden for delområde 1. Resten af parkerings-

pladserne kan ligge på delområde 2 som del af dobbeltudnyttelse 

af parkeringspladserne inden for lokalplanområdet.

8.5  Der skal udlægges areal til cykelparkering i tilknytning til bebyg-

gelsen inden for delområde 1, jf. ”Parkeringsnorm for Frederiks-

havn Kommune”.

Delområde 2

8.6  Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken i princip-

pet ved punkterne C og F, jf. kortbilag 2. Med ”i princippet” me-

nes, at vejen godt kan fl yttes nogle meter i forbindelse med fast-

læggelsen af den endelige vejstruktur.

8.7  Der udlægges areal til interne veje C-D og E-F. Interne veje udlæg-

ges med en minimumsbredde på 9 m med en kørebanebredde på 

mindst 6,5 m. Hvor der etableres parkering vinkelret på køreba-

nen skal kørebanen have en bredde på mindst 7 m.

  Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafskæ-

ringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af det endelige vejpro-

jekt. 

8.8  Alle nye veje inden for delområde 2 udlægges som private fælles-

veje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for 

vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om pri-

vate fællesveje. 

Ved beregning af antallet af 

parkeringspladser kan der tages 

hensyn til dobbeltudnyttelse i 

henhold til ”Parkeringsnorm” 

for Frederikshavn Kommune.

Lyskilder med samme belys-

ningsfunktion bør være ens på 

de ubebyggede arealer inden for 

delområde 1, 2 og 3.
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8.9  Parkering for erhvervsbyggeri inden for delområde 2 skal etableres 

inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsområder i delområde 2. 

Antallet af parkeringspladser afhænger af den faktiske erhvervs-

byggeri, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

8.10  Der skal udlægges areal til cykelparkering i tilknytning til bebyg-

gelsen inden for delområde 2. 

  Der skal anlægges cykel P-pladser svarende til den faktiske er-

hvervsanvendelse, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kom-

mune”.

8.11  Der skal etableres handicapparkering tæt på indgang. Ideelt i 

højst 30 meters gangafstand.

8.12  Ved samlede parkeringsanlæg til mere en 30 biler skal der indret-

tes parkeringsbåse til motorcykler svarende til 3 % af det samlede 

antal parkeringsbåse til biler.

Delområde 3

8.13 Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken.

8.14  Der skal udlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig. Parke-

ringspladserne skal anlægges på egen grund.

Delområde 4

8.15  Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken i princip-

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

godt kan fl yttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af 

den endelige vejstruktur. 

Delområde 5

8.16  Vejadgangen skal ske dels fra den eksisterende offentlige vej Sal-

tebakken og dels via ny overkørsel til Statsvej 437/E45 i princippet 

ved pkt. G som vist på kortbilag 3.

8.17  Der kan etableres ny adgangsvej fra lokalplanområdet til statsvej 

437/E45 benævnt vej G-H-I på kortbilag 3. Vejen udlægges som of-

fentlig vej med en bredde på mindst 19,9 m og en kørebanebredde 

på mindst 6,5 m.

8.18  Der kan etableres ny vejadgang fra vej G-H til renseanlægget på 

matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Vejen skal udlægges 

med en bredde på 14,5 m.

Fælles bestemmelser

8.19  Der skal etableres stiforbindelse mellem vej A-B ved. pkt. B og 

delområde 2. Stiforbindelsen skal udlæges som 4 m bred sti. For-

bindelsespunktet i delområde 2 afhænger af parkeringsarealets 

indretning. 

8.20  Der skal etableres stiforbindelse mellem lokalplanområdets del-

områder.

8.21  Parkeringsarealerne skal ligge bag byggelinjerne vist på kortbi-

Parkeringspladserne inden for 

delområde 2 kan indgå i dob-

beltudnyttelse af parkerings-

anlæg inden for lokalplanom-

rådet. Parkeringspladserne kan 

således være til rådighed for 

hele lokalplanområdet i peri-

oder, hvor pladserne ikke el-

lers anvendes ifm med den er-

hvervsmæssige anvendelse af 

delområde 2.

Lokalplanen fastlægger ikke den 

endelig linjeføring på stræknin-

gen G-H, men angiver blot prin-

cippet herfor.
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lag 2.

8.22  Parkeringspladser skal følge bestemmelserne i ”Parkeringsnorm” 

for Frederikshavn Kommune.

8.23  Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal ud-

formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for 

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

Bygningsreglement og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

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

facader.

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

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 

6 om bebyggelsens udseende.

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

bobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.5  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmin-

dre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tids-

punktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, 

der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyg-

geri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

9.6  Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Fre-

derikshavn Kommunes anvisninger.

10. Grundejerforening 
Delområde 1

10.1  Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere inden for delområde 1. 

10.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-

plantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for delom-

råde 1. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i pri-

vatvejsloven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforenin-

gen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen 

henlægges til foreningen.

10.3  I det omfang at der af hensyn til kravet om parkeringspladser er 

behov for at benytte parkeringsarealer på delområde 2 for at op-

fylde parkeringskravet inden for delområde 1 skal grundejerfor-

eningen deltage i drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer på 

delområde 2 efter et fordelingstal baseret på det antal parke-

ringspladser, der er behov for.

Delområde 2

10.4  Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for 
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samtlige grundejere inden for delområde 2. 

10.5  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-

plantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for delom-

råde 2. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i pri-

vatvejsloven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforenin-

gen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen 

henlægges til foreningen.

Fælles bestemmelser for delområde 1 og 2

10.6  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

10.7  Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kom-

mune kræver det.

10.8  Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommu-

ne, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte 

sig med en eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgræn-

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

dige foreninger.

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvis-

ninger.

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

kollektiv varmeforsyning eller der efter lokalplanens bestemmel-

se 9.5 er truffet beslutning om, hvordan bebyggelsen opvarmes.

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

som anført under lokalplanens punkt 8.

11.4  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og 

opholdsarealer som anført i lokalplanens punkt 7.

11.5  Ny bebyggelse inden for delområde 1 og 2 må ikke tages i brug før 

der er etableret grønt beplantningsbælte som anført i i pkt. 7.14.

12. Lokalplan og byplanvedtægt 

12.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.BC.15.13.01 ophæves lokalplan FRE.707-1 ”for et områ-

de mellem Europavej 3 og Kattegat nord for Saltebakken i Frede-

rikshavn”, tinglyst 29.06.1984, for det område, der er omfattet af 

lokalplan FRE.BC.15.13.01.

13. Tilladelse fra andre myndigheder
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13.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn-

dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse 

hertil fra:

•   Vejdirektoratet til etablering af ny vejadgang til statsvej 

437/E45.

•   Vejdirektoratet til ændring af eksisterende vejadgang til 

delområde 2 via vejen C-D fra Saltebakken.

14. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

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

anlæg, der er indeholdt i planen. 

14.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

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

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-

plan. 

14.3  I lokalplanens § 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-

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

byggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 

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

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

orientering.
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Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 17.02.2016 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne.

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 

Lokalplanen er endelig vedtaget den xx.xx. 2016 i henhold til planlovens 

§ 27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2016.

Vedtagelsespåtegning
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Kortbilag 2
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Lokalplan FRE.BC.15.13.01

Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

Lokalplangrænse

Områdebetegnelse

Vejareal

Parkeringsareal
-inkl. eksempel på indretning

Areal til offentlige formål

Pylon
- omtrentlig placering

Vejbyggelinje - tinglyst 21.12.1981
-omtrentlig placering

Eksisterende transformerstation (EL)

Målforhold 1:2000

Principiel vejadgang

Delområdegrænse

Underopdeling

Offentlige ikke tinglyste kloakledninger
-omtrentlig placering

Oversigtsareal - tinglyst 28.08.1967
- omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 09.07.1975
-omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 11.06.1965
-omtrentlig placering

Areal til placering af solitære træer
- inkl. eksempel på placering
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Kortbilag 3
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Lokalplangrænse

Områdebetegnelse

Vejareal

Parkeringsareal
-inkl. eksempel på indretning

Areal til offentlige formål

Pylon
- omtrentlig placering

Vejbyggelinje
- tinglyst 21.12.1981
-omtrentlig placering

Målforhold 1:2000

Principiel vejadgang

Delområdegrænse

Offentlige ikke tinglyste kloakledninger
-omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 09.07.1975
-omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 11.06.1965
-omtrentlig placering

Areal til placering af solitære træer
- inkl eksempel på placering

Principiel placering af ny offentlig vej
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Bilag 5

Skyggekast for lokalplanområdet er baseret på det projekt, der er vist på illustrationsplanen. Der er tale om et 

eksempel på, hvordan området kan indrettes, der kan derfor forekomme ændringer. Men den viste bebyggelse 

tager udgangspunkt i lokalplanens maksimale højder for bebyggelse i de enkelte delområder, hvorfor skygge-

kastberegningen vil vise et tilnærmelsesvist billede af skyggepåvirkningen. 

Januar kl. 09.39

Januar kl. 15.48
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April kl. 07.42

April kl. 18.48
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juli kl. 06.30

Juli kl. 19.57
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Oktober kl. 08.12

Oktober kl. 17.46
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Bilag 6
Billede taget fra havet med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt (se. side 15) til lokalplan-

området. Billedet er taget ca. 2,5 m over havoverfl aden med et Sony LT25i kamera med brændvidde 4 mm (35 mm ækviva-

lent) og blænde f/2.4.
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Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide 

kasser.
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Bilag 7

19.05.2016

Sammenfattende redegørelse

Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.13.01 og kommuneplantillæg nr. 15.13 for bolig- og erhvervsområde ved Saltebak-

ken i Frederikshavn har været i høring fra den 24. februar til den 20. april 2016. I forbindelse med udarbejdelse af 

planerne vurderede Frederikshavn Kommune, at der skulle gennemføres en vurdering af de miljømæssige kon-

sekvenser iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Derfor har planforslagene været fulgt af en Mil-

jørapport.

Vægtningen i miljørapporten er foretaget på baggrund af en scoping, hvor de væsentligste påvirkninger er ble-

vet afdækket. 

Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der er omfat-

tet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en sammenfattende redegørelse for:   

- hvordan miljøhensyn og miljøvurderingen er indarbejdet i planerne

- hvordan indsigelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning i planerne

- hvorfor de vedtagne planer er valgt ud fra rimelige alternativer og

- hvordan de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges. 

Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb, der blandt andet rummer 

den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, fl ora, jordbund, vand, luft, klimati-

ske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og 

arkæologisk arv.

Med baggrund i den indledende screening og scoping af planerne har Frederikshavn Kommune vurderet, at mil-

jørapporten særligt skal fokusere på emnerne gener (lugt og støj) fra renseanlægget, trafi kken ifm. udvidelse af 

vejkryds, samt adgangsforhold til erhvervs- og butiksområde, boligområde, renseanlæg og Marina samt visuelle 

og rumlige forhold ved højt byggeri. I fordebatten indkom der desuden følgende bemærkninger, der ligeledes er 

vurderet; gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper, etablering af erhvervs- og butiksområde i 

tilknytning til boligområde, indbliksgener og refl ektion af trafi kstøj fra Europavej pga. det høje byggeri. 

Miljøhensyn i planerne
Renseanlæg
I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, for at undgå/minimere de væsentligste lugtgener. Således skal 

opholdsarealer og altaner/primære vinduesåbninger orienteres modsat renseanlægget (dvs. på sydsiden af be-

byggelsen) eller afskærmes mod renseanlægget. Indsugning til ventilation placeres så langt væk fra renseanlæg-

get som muligt (dvs. ligeledes på sydsiden)

Desuden skal bebyggelse placeres indenfor byggefelter, der giver en grøn zone/parkering mod renseanlægget, så-

ledes at der opstår størst mulig buffer.

Trafi k
Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny vejadgang til renseanlægget mv. fra et nyt kryds ved Thode-

svej, således at særlig lastbiltrafi k til renseanlæg og Marinaen ikke skal gennem boligområdet. 

Visuelle forhold
Det vurderes, at kystlandskabet påvirkes af byudviklingen, hvilket landskabet alt andet lige vil gøre, når man 

etablerer nye byområder. Det sikres, via lokalplanens bestemmelser, at der skabes variation i bebyggelsens høj-

der, hvilket bidrager til en bymæssig tilpasning af det forholdsvis høje byggeri. 

Øvrige forhold
De øvrige forhold har ikke medført særlige bestemmelser i lokalplanen. 
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Indsigelser og bemærkninger fra den offentlige høring 
I planernes offentlige høring er der indkommet 2 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne fremgår af bilag til By-

rådets endelige behandling af planforslagene.

Indsigelserne og bemærkninger har berørt følgende emner:

Trafi k

Vejdirektoratet har en række bemærkninger, der bl.a. vedrører trafi kafviklingen i krydset Europavej og Saltebak-

ken, således vil VD have en nærmere trafi kanalyse inden der etableres en dagligvarebutik i området. På baggrund 

af analysen vil VD tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i krydset. Desuden skal udformningen af 

det nye kryds ved Thodesvej ske i dialog med VD. 

VD havde desuden bemærkninger til skiltning mv. ud mod Europavej.  

Bebyggelsens højde

Der er indkommet en indsigelse fra nabo til byggeriet, der mener byggeri i 10 etager er for højt på det pågældende 

sted, den bør reduceres til 5 etager. 

Bemærkningerne og indsigelserne har resulteret i følgende ændringer i lokalplanen:

De indkomne bemærkninger har resulteret i en supplering af lokalplanens bestemmelser vedr. skiltning. 

På baggrund af vurderingerne i miljørapporten og lokalplanen vedr. påvirkning af kystlandskabet vurderer Fre-

derikshavn Kommune at byggeriet er tilpasset bymiljøet, hvorfor der ikke sker en reduktion af etageantal. 

Valg af alternativ
I Miljørapporten er der ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet. 

Det er besluttet at fastholde hovedalternativet, idet det samlet vurderes, at de negative påvirkninger af miljøet 

afhjælpes med lokalplanens bestemmelser. 

Overvågning
Renseanlæg
Frederikhavns Kommune er myndighed for planlægning og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligti-

gelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.

Staten ved Miljøcenter Aalborg er tilsynsmyndighed for renseanlægget.

Trafi k
Der vurderes ikke at være behov for overvågning udover kommunens og trafi kstyrelsens almindelige overvågning 

af trafi kmængder og færdselssikkerhed.

Visuelle forhold
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestem-

melser.

Øvrige forhold
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestem-

melser, samt tilsyn med virksomheder herunder eventuelle overskridelser af støjgrænser.



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk



Relateret document 3/5

Dokument Navn: Kommuneplantillæg nr. 15.13 

PMU 07.06.2016.pdf

Dokument Titel: Kommuneplantillæg nr. 15.13 

PMU 07.06.2016

Dokument ID: 1323468



kommuneplantillæg nr. 15.13

Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

Juni 2016
DDO, Copyright COWI

Eu
ro

p
a
ve

je
n

Thodesvej

Sø
n
de

rg
ad

e

Lisborgvej

R
ø
n
n
e
stve

j

Nyborgvej



2

Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i sam-

arbejde med Landinspektørfi rmaet LE34 

juni, 2016.
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Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 15.13

Rammeområdenr.  FRE.BC.15.13

Områdenavn   Saltebakken

Overordnet anvendelse   Lokalcenter

Generelle   Ingen bestemmelser

anvendelsesbestemmelser

Anvendelse    Området kan anvendes til boligformål. 

Boligerne kan opføres som Etage-, tæt-

lav eller åben-lav bebyggelse. Der kan 

også opføres eller indrettes mindre ikke 

generende virksomheder, der kun giver 

anledning til mindre påvirkning af omgi-

velserne, dvs. virksomhedsklasse 1, 2 og 3. 

Der kan desuden opføres dagligvare- og 

udvalgsvarebutik inden for området.

Kommuneplantillæg nr. 15.13 er udarbejdet for at ajourføre de tre rammeområder 

FRE.BC.15.13, FRE.E.12.17 og FRE.O.12.08.
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Detailhandel    I området kan der etableres én dagligva-

rebutik på maks. 1000 m² bruttoetage-

meter samt én udvalgsvarebutik på maks. 

500 m², der forhandler udvalgsvarer, der 

relaterer sig til fritidssejlads.

     Det samlede maksimale butiksareal til 

dagligvarer: 3000 m²

     Det samlede maksimale butiksareal til 

udvalgsvarer: 500 m²

Virksomhedsklasse   Se oversigt og beskrivelse af virksom-

hedsklasser i de generelle rammebestem-

melser.

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 50 % for ejendomme til erhverv

    Maks. 30 % for ejendomme til åben-lav

    Maks. 40 % for ejendomme til tæt-lav

     Maks. 90 % for ejendomme til etagebe-

byggelse

Etageantal og   Maks. 10 etager

bygningshøjde    Maks. 34 m

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en 

bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedri-

ves, før en anmeldelse om nedrivning har 

været offentlig bekendtgjort, relevan-

te høringsparter har haft mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til ned-

rivningen og byrådet har meddelt ejeren, 

om den efter planlovens § 14 vil nedlægge 

forbud mod nedrivning. 

     Det er alene byrådet, der beslutter, om 

bygningen må nedrives eller skal bevares. 

     Registrering af bygningernes bevarings-

værdi kan ses i det det centrale register 

over fredede og bevaringsværdige byg-

ninger.

     Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt  Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygnin-

ger skal der lægges vægt på, at der opnås 

en god helhedsvirkning. Skiltes propor-

tioner skal tilpasses bygningerne, såle-

des at skiltningen ikke virker skæmmen-

de. Skorstene, afkast fra ventilationsan-

læg og antenner tilhørende den enkelte 

virksomhed skal så vidt muligt samles, så 

der tilstræbes en god helhedsvirkning.
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     Større masteanlæg skal søges minimeret 

og samordnet med andre. 

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede  Ubebyggede arealer skal ved beplant-

arealer     ning eller befæstelse gives et ordentligt 

udseende. Udendørs oplag skal afskær-

mes med hegn eller tæt beplantning. Den 

enkelte grund skal afskærmes med be-

plantning eller anden form for hegn.

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Trafi k:

     Der etableres vejadgang til området via 

eksisterende vej Saltebakken. Saltebak-

ken kan fortsat fungere som vejadgang til 

Frederikshavn Marina og renseanlægget 

umiddelbart nord for området.

    Trafi kstøj:

     Ved ombygninger og nybygninger skal det 

sikres, at støj fra trafi k på E-45 ikke gi-

ver anledning til et støjniveau såvel in-

den døre som på udendørs opholdsarea-

ler der overstiger de vejledende bestem-

melser for støj. 

    Øvrige miljøforhold:

     Ved ombygninger og nybygninger skal 

det sikres, at miljøpåvirkning fra rense-

anlægget ikke giver gener i boligområdet 

såvel inden døre som på de udendørs op-

holdsarealer.
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Rammeområdenr.  FRE.O.12.08

Områdenavn    Område ved Søsporthavnen/Frederiks-

havn Marina.

Overordnet anvendelse   Område til offentlige formål.

Generelle   Ingen bestemmsler.

anvendelsesbestemmelser 

Anvendelse    Offentligt område så som havn for lystbå-

de og rekreative anlæg, parkering, båd-

pladser samt tilhørende klubhus samt 

bygninger der knytter sig til opbevaring 

og vedligeholdelse af lystbåde, joller eller 

lystfi skeri. Der kan desuden opføres eller 

indrettes bygninger hvorfra der drives re-

staurant, cafeteria eller lignende.

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent   På Søsporthavnen: Maks. 25 % for den 

enkelte ejendom.

        

Etageantal og   Maks. 2 etager.

bygningshøjde    Maks. 10,5 m.

     Byrådet kan for enkelte særlige bygninger 

godkende en større højde. 
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Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en 

bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedri-

ves, før en anmeldelse om nedrivning har 

været offentlig bekendtgjort, relevan-

te høringsparter har haft mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til ned-

rivningen og byrådet har meddelt ejeren, 

om den efter planlovens § 14 vil nedlægge 

forbud mod nedrivning. 

     Det er alene byrådet, der beslutter, om 

bygningen må nedrives eller skal bevares. 

     Registrering af bygningernes bevarings-

værdi kan ses i det det centrale register 

over fredede og bevaringsværdige byg-

ninger.

     Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt   Større masteanlæg skal søges minimeret 

og samordnet med andre. 

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede  Der skal fastsættes nærmere bestemmel-

arealer     ser om ubebyggede arealer, beplantning 

og hegn der sikrer, at områdets belig-

genhed tæt ved E-45 og hovedlandevejen 

udnyttes aktiv.

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Trafi k:

     Der skal sikres mulighed for en lettere og 

mere indbydende vejadgang fra det over-

ordnede vejnet til området – en vejad-

gang der i højere grad end i dag udnytter 

det rekreative potentiale der knytter sig 

til en Marina og en lystbådehavn. 

     Der skal sikres fortsat offentlig adgang til 

den overordnede rekreative gang- og cy-

kelsti Nordsøstien der forløber gennem 

området.

    Støj:

     Der skal fastsættes nærmere bestemmel-

ser i lokalplanen om støjafskærmning. 
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Rammeområdenr.  FRE.E.12.17

Områdenavn   Saltebakken

Overordnet anvendelse   Erhvervsområde og offentlig område Ren-

seanlæg.

Generelle   De konkrete rammebestemmelser for om-

anvendelsesbestemmelser  rådet supplerer de generelle rammebe-

stemmelser for erhvervsområder i gl. Fre-

derikshavn Kommune. 

Anvendelse    I området kan etableres virksomheder, 

som kun giver anledning til mindre på-

virkning af omgivelserne, dvs. virksom-

hedsklasse 2, 3 og 4.

     Der kan ikke etableres nye boliger i områ-

det. 

Virksomhedsklasse   Se oversigt og beskrivelse af virksom-

hedsklasser i de generelle rammebestem-

melser.

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 50 % for den enkelte ejendom.
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Etageantal og   Maks. 2 etager

bygningshøjde    Maks. 10,5 m

     Enkelte bygningsdele kan tillades i en 

større højde, hvis særlige hensyn til virk-

somhedens drift nødvenddiggør det og 

den samlede løsning tilgodeser de æste-

tiske krav, Byrådet ønsker at fremme.

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en 

bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedri-

ves, før en anmeldelse om nedrivning har 

været offentlig bekendtgjort, relevan-

te høringsparter har haft mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til ned-

rivningen og byrådet har meddelt ejeren, 

om den efter planlovens § 14 vil nedlægge 

forbud mod nedrivning. 

     Det er alene byrådet, der beslutter, om 

bygningen må nedrives eller skal bevares. 

     Registrering af bygningernes bevarings-

værdi kan ses i det det centrale register 

over fredede og bevaringsværdige byg-

ninger.

     Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt  På renseanlægsområdet må bygninger-

nes rumfang for den enkelte ejendom ik-

ke overstige 3m³ pr. m² nettogrundareal.

     Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygnin-

ger skal der lægges vægt på, at der opnås 

en god helhedsvirkning. Skiltes propor-

tioner skal tilpasses bygningerne, såle-

des at skiltningen ikke virker skæmmen-

de. Skorstene, afkast fra ventilationsan-

læg og antenner tilhørende den enkelte 

virksomhed skal så vidt muligt samles, så 

der tilstræbes en god helhedsvirkning.

     Større masteanlæg skal søges minimeret 

og samordnet med andre. 

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede  Ubebyggede arealer skal ved beplant-

arealer     ning eller befæstelse gives et ordentligt 

udseende. Udendørs oplag skal afskær-

mes med hegn eller tæt beplantning. Den 

enkelte grund skal afskærmes med be-

plantning eller anden form for hegn.

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Trafi k:
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     Der skal sikres mulighed for en lettere 

vejadgang fra det overordnede vejnet til 

erhvervsområdet og renseanlægget – en 

vejadgang der i højere grad end i dag ad-

skiller den tunge trafi k til og fra rensean-

lægget fra trafi k til boligområdet omkring 

Saltebakken. 

    Støj:

     Ved ombygninger og nybygninger mod 

E45 skal de vejledende bestemmelser for 

trafi kstøj benyttes. 

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.13 vedtages til fremlæggelse i perio-

den fra den 24.02.2016 til den 20.04.2016.

På byrådets vegne.

 Birgit Hansen            Michael Jentsch

            borgmester         kommunaldirektør 

Kommuneplantillæg nr. 15.13 er endeligt vedtaget den xx.xx.2016.

På byrådets vegne.

 Birgit Hansen            Michael Jentsch

            borgmester         kommunaldirektør 
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Dokument om miljømæssige afskærmninger 

 

I forbindelse med lokalplanlægning for matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder (herefter benævnt 

matr.nr. 124ba), hvorved dele af ejendommens anvendelse ændres fra erhverv til boligformål, er det besluttet, 

at Frederikshavn Renseanlæg beliggende på matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder (herefter benævnt 

matr.nr. 135ø) skal friholdes for ekstraudgifter, der i henhold til den på underskriftstidspunktet gældende 

lovgivning må komme til miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger på matr. nr. 124ba og 

matr. 135ø, som følge af anvendelsesændringen på matr.nr. 124ba.  

 

Miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger handler om at afskærme beboerne i 

boligområdet imod støj, transporter, lugt, aerosoler fra renseanlægget samt indblik mod samme. 

 

Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr. 124ba og matr.nr. 135ø pålægger derfor ejendommene 

følgende bestemmelser gældende for de til enhver tid værende ejere af ejendommene og evt. parceller heraf: 

 

1. Ekstraudgifter til etablering af miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger i forhold 

til Frederikshavn Renseanlæg, der er påkrævet for at overholde de på underskriftstidspunktet 

gældende lovmæssige krav i forhold til boligbebyggelse på matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf, 

pålægges den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf, der anvendes eller 

kan anvendes til boligformål efter det fordelingsprincip, der er angivet i punkt 7. 

 

2. Forpligtelsen efter pkt. 1 omfatter alene ekstraudgifter til miljømæssige afskærmninger o. lign. 

afværgeforanstaltninger, der er afstedkommet som følge af etablering af boliger på matr.nr. 124ba og 

evt. parceller heraf. Ejer af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf skal således ikke betale for etablering 

af miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger, som Frederikshavn Renseanlæg 

alligevel skal etablere, hvis matr.nr. 124ba i sin helhed fortsat havde været anvendt til erhverv. Ejer af 

matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf skal heller ikke betale for miljømæssige afskærmninger o. lign. 

afværgeforanstaltninger, som alligevel skal etableres for at sikre øvrige boliger i området, f.eks. boliger 

vest for Europavejen eller eksisterende boliger syd for Frederikshavn Renseanlæg beliggende på 

matr.nr. 136c, 136d, 136e og 136f alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder – hvis en eller flere af boligerne 

beliggende på matr.nr. 136c, 136d, 136e og 136f alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder måtte være 

rykket ned, skal der ved beregninger af omkostninger forholdes, som om boligerne fortsat var 

eksisterende. 

 

3. Forud for etablering af miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger efter pkt. 1 og 2 

skal Frederikshavn Renseanlæg forelægge de mulige løsningsforslag inkl. et overslag over såvel de 

samlede hertil som over ekstraudgifter hertil for ejeren af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf. 

Såfremt det er muligt at etablere miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger inden 
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for matr.nr. 124ba, skal et af løsningsforslagene indeholde dette. Ejeren af matr.nr. 124ba og evt. 

parceller heraf udvælger herefter det projekt, der skal gennemføres. Såfremt ejeren af matr.nr. 124ba 

og evt. parceller heraf ikke kan blive enige om, hvilket projekt der skal vælges, afgøres det ved simpel 

stemmeflerhed blandt de ejere, der skal være med til at betale ekstraomkostningerne jf. punkt 7, idet 

de enkelte ejere har et antal stemmer svarende til den enkelte parcels areal. 

 

4. Ejeren af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf har ret til selv at fremkomme med andre 

løsningsforslag efter at have modtaget Frederikshavn Renseanlægs forslag til mulige løsninger. 

Frederikshavn Renseanlæg skal dog give samtykke til ejers løsningsforslag før dette kan indgå som 

muligt løsningsforslag på linje med de af Frederikshavn Renseanlæg foreslåede, jf. pkt. 3.  

 

5. Ejeren af matr.nr. 124ba kan til enhver tid etablere miljømæssige afskærmninger o. lign. 

afværgeforanstaltninger inden for matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf uden samtykke fra 

Frederikshavn Renseanlæg. 

 

6. Omkostninger til miljømæssige afskærmninger o.lign. afværgeforanstaltninger, der skal etableres som 

følge af en eventuel udvidelse af Frederikshavn Renseanlæg, er uvedkommende for ejeren af matr. nr. 

124ba og evt. parceller heraf – det gælder både miljømæssige afskærmninger o.lign. 

afværgeforanstaltninger, der etableres af hensyn til eksisterende boligbebyggelse som af hensyn til 

kommende boligbebyggelse. 

 

7. Hvis der måtte være forskellige ejere af matr.nr. 124ba samt parceller heraf, sker fordelingen af 

ekstraomkostningerne således: 

 

A. alene de parceller, af hensyn til hvilke miljømæssige afskærmninger o.lign. 

afværgeforanstaltninger etableres, skal deltage i betaling af ekstraomkostningerne, og 

 

B. ekstraomkostningerne fordeles i forhold til det antal boligkvadratmeter på hver enkelt 

parcel af hensyn til hvilke, miljømæssige afskærmninger o.lign. afværgeforanstaltninger 

etableres. Ved beregning at dette boligkvadratmetertal indgår det antal boligkvadratmeter, 

der måtte være opført, ligesom det antal boligkvadratmeter, der påregnes opført senest 2 

år efter, at løsningsforslag jf. pkt. 3 er forelagt de forskellige ejere, indgår. 

 

8. Hvis der ikke mellem ejerne af parcellerne kan blive enighed om, hvorvidt den enkelte parcel skal 

deltage i betaling af ekstraomkostningerne og/eller, hvorledes omkostningerne fordeles, skal retten i 

Hjørring anmodes om, at der udmeldes en skønsmand, der ud fra objektive kriterier beslutter hvilke 

parceler, der skal deltage i fordelingen af ekstraomkostningerne, og hvorledes ekstraomkostningerne 

fordeles. Skønsmandens afgørelse kan indbringes for domstolene. 

 

9. De ekstraomkostninger, som Ejeren af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf skal betale, forfalder til 

betaling ved påkrav – dog tidligst når miljømæssige afskærmninger o.lign. afværgeforanstaltninger er 

etableret/gennemført. 

 

10. Påtaleretten tilkommer den til enhver tidværende ejer af matr.nr. 124ba samt Frederikshavn 

Renseanlæg v. Frederikshavn Forsyning, CVR. 25599470. 

 

11. Disse bestemmelser tinglyses servitutstiftende på matr.nr. 124ba og 135ø. Med hensyn til byrder og 

hæftelser i øvrigt henvises til tingbogen. 

 

 

 

 

 



 3 

 

Ejer af matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder:          Ejer af matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder:  

 

Dato:______________                           Dato:______________ 

 

 

   
      Saltebakken 29 ApS        Frederikshavn Forsyning A/S 

 



Relateret document 5/5

Dokument Navn: Tinglysningsrids PMU 

07.06.2016.pdf

Dokument Titel: Tinglysningsrids PMU 

07.06.2016

Dokument ID: 1307673



Saltebakken

E
u
ro

p
a
v
e
je

nLisborgvej

Abelsvej

Borupsvej

Nyborgvej

S
øs

po
rts

ve
j

Saltebakke
n

297 x 210

1506895

08.03.2016KE

1

Noter

Indholdet af XXXXXX.gml svarer til viste rids

Frederikshavn

Skippergade 32

9900 Frederikshavn

+45 9842 0088

frederikshavn@le34.dk

www.le34.dk

Bangsbo, Frederikshavn Jorder

Frederikshavn Kommune

1506895-005-001

1:2500

J
1
5
0
6
8
9
5
\T

L
\d

e
k
l 
o

m
 m
il
jø

m
æ
s
s
ig
e
 a
fs

k
æ
rm

n
in

g
\1

5
0
6
8
9
5
-0

0
5
.d

g
n

  

Saltebakken, 9900 Frederikshavn

Karina Thaarup Egebak

124ba og 135ø

2004654

UDF.

PROJEKTNR.

Landinspektør

UDG.

DATO

FORMAT MÅLFORHOLD

TINGLYSNINGSRIDS

TEGNINGSNUMMER

Matr.nr.

Ejerlav

Ejerlavskode

Kommune

:

:

:

:

171eh

171bv171bx

171bl171bm

170ca

171cn

171dq

7000y

171ea

171eb 171ec

171ed

171ee

171eg

171bæ

168ah

171bn

136ø

130ae

168ag

136c
136d

136e136f
136z

169a

171ef

171et

171eu

171ev

171ex

171ey

171ez

171bo

136y171ae

130o

170bæ

171db171dh

124ba

169ar

130g

130k

130f

170bø

171by
171bz

169ax

124ao

130a130s
169b

169av

180

169o

169p

130aa130t130u130v130x130y130ø

170bv170bx170by

170cs170ct

170bz

126f170cu

169ap

171eæ 7000cz

130e

172ae
172dv

172eo

172ep 172et

136bc

172eu

172av172ax172r

201c

172dø

172eb

172ec

172ee
172ef

137az

137at

137ay

172dæ

172ea

172ed

172eq 172er

137ax

135ø

201a

201d

137av

137ap

137ai

172es7000bu

137aæ

N

KE
Maskinskrevet tekst
UDKAST

KE_1
Maskinskrevet tekst

KE_2
Maskinskrevet tekst



Bilagsforside

Dokument Navn: Forslag til KPLtillæg15.26.pdf

Dokument Titel: Forslag til KPLtillæg15.26

Dokument ID: 1325774

Placering: Geosager/Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand -

Lokalplan SAE.B.04.16.01: Planlægning for boliger ved 

Solsbæk Strand - Lokalplan SAE.B.04.16.01/Dokumenter

Dagsordens titel Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.26

Dagsordenspunkt nr 6

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



1

  Forslag til kommuneplantillæg 15.26 for rammeområde SAE.B.04.15

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.26
Nærværende kommuneplantillæg har til hensigt at reducere areal udlagt til boligformål i Kommunepla-
nen 2014- 2025 for Frederikshavn Kommune. 

Kommuneplantillægget lægger konkret op til at rammeområde SAE.B.04.15 reduceres med det areal, der 
er beliggende i landzone, svarende til 18,55 ha, der således foreslås udtaget af kommuneplanens ud-
lagte boligområder.

Forslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. juni til den 24. august 2016. I denne pe-
riode er det muligt for alle at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til kommu-
neplantillægget.

Spørgsmål kan rettes til Center for Teknik og Miljø på tlf 9845 5029 eller mailadressen tf@frederikshavn.
dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 
24. august 2016 og sendes til tf@frederikshavn.dk
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  Forslag til kommuneplantillæg 15.26 for rammeområde SAE.B.04.15

Lokalplanrammer for SAE.B.04.15

Rammeområdenr.  SAE.B.04.15

Områdenavn   Boligområde ved Solsbæk Strand

Overordnet anvendelse  Boligområde

Anvendelse    Boligområde.
    Helårsboliger samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af 
    bydelens behov. Samt i begrænset omfang erhverv med lokal betydning. 
    Virksomhedsklasse 1-2.

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

Nuværende zoneforhold Byzone

Fremtidig zoneforhold  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 30% for åben-lav
    Maks. 40% for tæt-lav
    Maks. 45% for anden bebyggelse

Etageantal og bygningshøjde Maks. 1,5 etage
    Maks 8,5 m
 
Bevaringsværdige bygninger  Ingen bestemmelser .    
               

Kommuneplantillæg nr. 15.26
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Forslag til kommuneplantillæg 15.26 for rammeområde SAE.B.04.15

Bygningsforhold i øvrigt Der skal gennem lokalplanlægning for området sikres, at bebyggelsen indpasses   
    under hensyn til rimme-dobbelandskabet, således at de mest fremtrædende 
    rimmer og dobber bevares som et landskabselement i lokalområdet. 
    Der skal sikres stiforbindelse til de tilstødende boligområder og til de rekreative   
    områder syd for område SAE.B.04.15. 
    Bebyggelsen skal opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.
    Byggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende byg-  
    ningsreglement. P.t. min. energiklasse 2015. 

Grundstørrelse   For åben-lav boligbyggeri (enfamiliehuse og dobbelthuse) gælder, at 
    grundstørrelsen skal være min. 700 m² pr. bolig (eksl vejareal). For åben-lav 
    boligbyggeri med min. 8 boliger gælder, at grundstørrelsen skal være min. 
    700 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesareal).
    For tæt-lav boligbyggeri med samlet bebyggelsesplan i 1 etage gælder, at 
    grundstørrelsen skal være min. 600 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesareal)
    For varieret sammenhængende byggeri i 1 - 1,5 og evt. 2 etager gælder, at 
    grundstørrelsen skal være min. 500 m² (inkl. vej- og fællesareal). 
  
Opholdsarealer                Opholdsarealer skal svare til min. 100 % af etagearealet. 

Parkering                         Se de generelle rammebestemmelser for parkering. 

Andre forhold                        Trafik:
    Toldbodvej planlægges forlænget, således at den løber gennem den vestlige 

    del af området.

Vedtagelsespåtegning  Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 22. juni 2016 til offentlig 
    fremlæggelse i henhold til planlovens § 24. 

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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  Forslag til kommuneplantillæg 15.26 for rammeområde SAE.B.04.15

Område der udtages af kommuneplanen

Rammeområdenr.  Intet nr.

Områdenavn   Område ved Solsbækvej

Zoneforhold   Landzone

 

Kommuneplantillæg nr. 15.26
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 

 

1 Formål  

Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et 

planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig udvikling på tværs af kommune- 

og regionsgrænser. Den fælles udviklingsplan skal styrke kvaliteten af turismeproduktet på vestkysten, 

understøtte investeringer i området og samtidig sikre naturressourcerne.  

 

Udviklingsplanen skal baseres på de kommuner der er omfattet af planen og lægge en overordnet 

strategi for, hvordan turisme relaterede initiativer og investeringer i de konkrete områder kan styrkes. 

 

Det overordnede formål nås gennem følgende 4 delmål:  

 Udvikle et overordnet, bæredygtigt grundlag for en langsigtet positiv udvikling i Vestkyst-

kommuner med udgangspunkt i en styrkelse af turisme- og erhvervsudviklingen  

 Afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte kvaliteten af det 

samlede turismeprodukt på den danske Vestkyst med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse og 

beskyttelse af Vestkystens naturværdier 

 Udpege udviklingspotentialer og foretage prioriteringer for udviklingsområder. 

 Skabe en fælles og forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af Vestkysten, der 

understøtter tværkommunal planlægning på Vestkysten 

1.1 Forventede elementer i analysen 

Udviklingsplanen for Vestkysten har et strategisk sigte og skal derfor bygge på et solidt 

kortlægningsarbejde (det aktuelle udgangspunkt for vestkystturismen) og på analyser som forankres 

solidt blandt udviklingsplanens hovedaktører. Udviklingsplanen skal desuden afdække turismens 

muligheder for at være en udviklingsfaktor for hele Vestkystområdet og rumme visioner for turismens 

udvikling langs vestkysten på mindst 10 års sigt.  

Analysen skal som minimum bygges op omkring følgende hovedelementer:  

1. Kortlægningsfase 

Kortlægningsfasen har til formål at sikre et faktuelt og opdateret grundlag for det efterfølgende 

analysearbejde.  

Overordnet skal kortlægningsfasen indeholde dels en geografisk dimension (hvilke særlige 

udviklingstræk præger de enkelte områder af Vestkysten), dels en tidsmæssig dimension (hvilken 

udvikling har vestkystturismen gennemgået de seneste 5 eller 10 år?).  



 

Disse centrale udviklingstræk bør desuden ledsages af de primære forklaringer bag 

udviklingstendenserne, eksempelvis konjunkturudvikling, produktudvikling, kapacitetsforhold, 

konkurrence- og markedsforhold eller planmæssige muligheder og barrierer.  

De konkrete elementer bør bl.a. omfatte følgende:  

1 Økonomiske nøgletal for turismen 

2 Det samlede produktudbud af oplevelser og attraktioner  

3 Målgrupper  

4 Den samlede overnatningskapacitet  

5 Nuværende turismefremmeindsatser 

6 Primære strandområder og faciliteter i nærliggende arealer  

7 Naturområder, beskyttelsesstatus, ejerskab, sammenhængende natur, naturbeskyttelsesplaner. 

8 Nuværende planer dækkende Vestkysten; kommuneplaner, regionale udviklingsplaner, 

potentialeplaner, klimatilpasningsplaner, m.fl.  

9 Det byggede miljø i de kystnære bymiljøer  

10 Arealudlægninger og planlagte fysiske projekter 

11 Trafikmæssig infrastruktur  

12 Øvrige analyser af lokal relevans 

Kortlægningen forventes foretaget ud fra allerede eksisterende data (desk research) i samarbejde med 

relevante partnere herunder Danmarks Statistik, de 11 kommuner, CVR registeret, VisitDenmark, 

Dansk Kyst- og Naturturisme, HORESTA, m.fl. I et mindre omfang kan der foretages supplerende 

analysearbejde.  

2. Analysefase  

Analysefasens formål er at afdække de egentlige potentialer for vestkystturismens udvikling.  

Der skal foretages en analyse af de udviklingspotentialer og ressourcer der er til rådighed for den 

fremtidige udvikling af Vestkystens turisme.  

Analysen skal også inddrage konsekvenser af den generelle udvikling med betydning for Vestkysten, 

eksempelvis ændringer i bosætningsmønstre og befolkningsudvikling, klimaforandringer, udviklingen i 

detailhandel, strukturelle forhold i overnatningssektoren, manglende kapacitet mv.  

Analysefasen vil skulle bygges op omkring flere delanalyser, eksempelvis  

En målgruppeanalyse: Hvilke målgrupper kan vi forvente vil være gæster på Vestkysten de 

kommende 10 år? Hvilke delmålgrupper vil der være tale om, eksempelvis opdelt på vestkystens 

geografiske områder og på markedsområder (by, kyst, kultur mv.). Hvilke usikkerheder (kritiske 

faktorer) er der forbundet med de enkelte målgrupper? 

En konkurrentanalyse: Hvilke markeder er de primære konkurrenter til turismen på Vestkysten? Hvad 

består konkurrencen i (eksempelvis priskonkurrence, sammenfald i oplevelsesmuligheder, 

kvalitetsforskelle mv.)? I hvilket omfang mangler der sammenhæng mellem pris og kvalitet i 

Vestkystturismen?  

Der skal desuden gennemføres en analyse af de øvrige rammebetingelser for Vestkystens turisme, 

herunder betydningen af planmæssige forhold, kompetencer og arbejdskraft til turisterhvervet, 

kommunernes og regionens opbakning til turismens udvikling mv. I analysen af rammebetingelser 



 

lægges der særlig vægt på betydningen af de planlægningsmæssige rammer, blandt andet 

kystnærhedszonen, strandbeskyttelsesregler mv. og balancen mellem begreberne "benyttelse og 

beskyttelse".  

3. Udarbejdelse af udviklingsplanen 

Med afsæt i de foregående faser udvikles en vision for den danske vestkyst 2025 som skal danne 

rammen for udviklingsplanen for turismen på Vestkysten.  

 

Visionen for den danske Vestkyst 2025 skal give svar på: 

 

› Hvem er turisterne på Danmarks Vestkyst i 2025 

› Hvorfor besøger de Vestkysten og hvad efterspørger de (hvad differentierer destinationen fra 

konkurrenterne)? 

Det forventes at der udarbejdes en plan, som både er ambitiøs og realistisk og som angiver en eller 

flere klare retninger for vestkystturismens udvikling, samtidig med at den skal kunne være rummelig og 

robust over for både lokale ændringer i prioriteringer og ændringer i overordnede markedsmæssige 

forhold.  

Udviklingsplanen skal tage afsæt i de særlige styrkepositioner og udfordringer for Vestkystturismen, 

som for det foregående analysearbejde har identificeret. Udviklingsplanen kan inddrage forskellige 

scenarier, hvor eksempelvis forskellige udviklingstræk for markedsposition, befolkningsudvikling eller 

andre forhold spiller ind. Udviklingsplanen skal beskrive potentialet på tværs af kysten, og foretage 

prioriteringer og dokumenterede valg og fravalg for hvilken retning man ønsker turismen skal udvikle sig 

på Danmarks vestkyst under hensyntagen til turisme-, erhverv—og naturmæssige interesser. 

 

Et vigtigt element i udviklingsplanen er at identificere en række konkrete økonomiske mål og andre 

effekter i 2025 og gennem konkrete beregninger sandsynliggøre, hvordan de foreslåede indsatser 

skaber resultater og de opsatte mål realiseres. 

Effekterne vil skulle måles på flere områder, herunder effekter for antallet af gæster på Vestkysten, 

gæstetilfredshed, økonomisk omsætning i turisterhvervet mv.  

Udviklingsplanens sigte er at være medvirkende til at realisere følgende økonomiske mål i 2025:   

 En turismeomsætning i de 11 kommuner på XX mia. kr. i 2025 (mod 13,9 mia. kr. i 2013) 

 Et gennemsnitligt døgnforbrug pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på XXX kr. (mod 490,- 

kr. i 2014) 

 En gennemsnitlig gæstetilfredshed på XX% (baselinemåling pr. 2015 er 79%, 

DKNTtilfredshedsmåling).  

Udviklingsplanen skal desuden indeholde en overordnet strategisk plan for realisering. Den strategiske 

plan skal, med udgangspunkt i udviklingspotentialerne skitsere en prioritering af initiativerne på både 

den korte, mellemlange og lange sigt.  

4. Rapporteringsfase  

Endelig vil der være en egentlig rapporteringsfase, som primært har til formål at samle alle 

analyseresultater. Rapporteringsfasen vil desuden også omfatte præsentation af udviklingsplanens 



 

resultater og hovedelementer for projektets følgegruppe og styregruppe, inden offentliggørelsen af 

udviklingsplanen.  

2 Organisatorisk set up og inddragelse 

Der nedsættes en projektorganisation med udgangspunkt i Partnerskab for Vestkystturisme, som 

projektejer. Derudover nedsættes der en styre- og følgegruppe:  

 

Styregruppe 5-7 medlemmer (forslag):  

 

 Dansk Kyst- og Naturturisme  

 Partnerskab for vestkystturisme 

 Repræsentant/-er for vestdanske regioner 

 Repræsentanter fra de 11 kommuner  

 Realdania 

Følgegruppe (forslag): 

 

 Erhvervs- og Vækstministeriet  

 Kommunernes Landsforening 

 VisitDenmark 

 Naturstyrelsen 

 Brancherepræsentanter  

Det er centralt at de 11 berørte kommuner oplever ejerskab til den endelige udviklingsplan. Derfor er 

det også centralt at processen bliver planlagt med særligt fokus på inddragelse af de 11 kommuner.   

 

 

Endvidere involveres eksterne parter i relevant omfang, herunder interesseorganisationer, 

erhvervsrepræsentanter mv. f.eks.: 

 

 Interesse organisationer: Dansk Cykelturisme, Dansk Surf og Rafting forbund, Sport Event 

Danmark, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Nationalparker, Danmarks Sportsfisker forbund, 

DGI, Dansk Ride Forbund, Dansk Vandrelaug m.fl.  

 Brancheorganisationer: HORESTA, Feriehusudlejernes Brancheforening, Campingrådet, Dansk 

Erhverv, Dansk Industri m.fl.  

 Turisterhvervet herunder overnatnings- og oplevelsesudbydere, attraktioner, 

museumsorganisationer m.fl.   

 Kystdirektoratet  

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Innovationsfonden, TrygFonden, Friluftsrådet, Lokale- og anlægsfonden og andre fonde  



 

 Lokale foreninger, netværk m.v. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Projektforløb og tidsplan 

Analysen forventes gennemført i perioden september 2016 til ultimo 2017 

Den færdige udviklingsplan skal behandles af kommunalbestyrelserne i alle berørte kommuner. Dette 

planlægges at skulle ske efter kommunalvalget i november 2017, i praksis primo 2018.   

Analysearbejdet og de nødvendige processer i forbindelse med udarbejdelsen af selve 

udviklingsplanen bør også tage hensyn til kommunal- og regionsvalg i 2017.  
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Bilag 1 - Økonomisk ramme 

Der er afsat en samlet økonomisk ramme til gennemførelse af udviklingsplanen på ca. kr. 3.500.000.  

 
Estimeret budget  
 

Alle priser er eksklusive moms (Dansk Kyst- og Naturturisme kan løfte momsen af)   

 

Budget - konsulentarbejde   

 Timer - 

anslået 

 

Kortlægningsfase   

Research skriftlige kilder 70  

Statistisk analyse - geografi/målgrupper 90  

Manuel dataindsamling (overnatningkap. mv.) 70  

Analyser af plangrundlag mv. (kommuner/reg) 80 Opsamling på komm. 

bidrag 

Trafik/infrasstruktur/bymiljøer mv.  90  

Møder, besøg, besigtigelser 45 6 dage á 7.5 t. 

3 Workshops 60 20 kons. timer pr. WS 

Statusrapport 30  

Mellemsum 535  

   

Analysefase   

Research - målgrupper og konkurrenter 50  

Research - planlov (analyser mv.) 35  

Interviews/møder m. destinationer/NGO'er mv. 60 15 fysiske møder á 4 t.  

Interviews/møder kommuner/regioner 88 22 fysiske møde á 4 t. 

3 Workshops 60 20 kons timer pr. WS 

Analyse, opsamling af resultater  80  

Statusrapport 35  

Mellemsum 408  

   

Udviklingsplan   

Suppl. research (evt. internationale kilder?) 40  

Økonomiske analyser 120  

Udvikling af scenarier 100  

Supplerende møder (interessenter mv.)  60 15 fysiske møde á 4 t. 

3 Workshops 60 20 kons timer pr. WS 

Statusrapport 35  

Mellemsum 415  



 

   

Rapportering   

Rapportskrivning - udviklingsplan 110  

Rettelser efter kommentering 20  

Mellemsum 130  

   

Tværgående aktiviteter (konsulent)   

Inddragelse af fremtidsforsker (ekstern) 120 ekstern ekspert  

Midtvejsseminar og afsluttende konference 120  

Møder m. sekretariat 150 10 møder 7.5 t. x 2 kons.  

Møder m. følgegruppe/styregruppe 60 4 møder 7.5 t. x 2 kons.  

Projektledelse, kvalitetssikring 100  

Mellemsum 550  

   

Udlæg for konsulent   

Særkørsler DST, dataindkøb  300.000 anslået 

Transport, møder 60.000 anslået 

 360.000  

   

Samlede omkostninger - konsulent   

Honorar  2.038.000 Anslået timepris: 1.000 

Udlæg 360.000  

   

Reserve  100.000 (reserve hos sekretariatet) 

I alt konsulent 2.498.000  

   

Omkostninger - Dansk Kyst og Naturturisme   

Projektleder 18 måneder 810.000 45.000/mdr brutto inkl. 

sociale omk.  

Projektleder - kørsel og andre omkostninger 40.000  

Møder og konferencer 100.000  

Grafisk arbejde mv.  50.000 (ekskl. evt. trykning) 

I alt - Dansk Kyst og Naturturisme 1.000.000  

   

Total omkostning 3.498.000  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oplæg til finansiering   
 

 
 
 

* Fordelingsnøgle lig basis finansiering i Partnerskab for Vestkystturisme baseret på en 50/50 fordeling 
af befolkningstal og kommercielle overnatninger  

 

 

Udover den kontante medfinansiering forventes de 11 kommuner at bidrage med time medfinansiering 

på ca. 1 ud af de 3 årsværk som en del af aftalerammen for Partnerskab for Vestkystturisme i projektet. 

Dette har over en tidsperiode på ca. 1½ år en anslået værdi på ca. 700-800.000 kr.  

Realdania 1.750.000            50%

Regioner

Region Midt 231.000               

Region Syd 231.000               

Region Nord 231.000               

700.000               20%

DKNT 350.000               10%

Kommuner*

Frederikshavn 73.929                  

Hjørring 70.808                  

Jammerbugt 54.831                  

Thisted 43.142                  

Lemvig 29.774                  

Holstebro 54.253                  

RKSK 118.222               

Varde 93.349                  

Esbjerg 96.495                  

Fanø 13.138                  

Tønder 52.058                  

700.000               20%

I alt 3.500.000            100%
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Kære Borgmestre og kommunaldirektører i Partnerskab for Vestkystturisme

Efter at vinteren og det meste af foråret er gået med udarbejdelsen af handlingsplaner og at få lagt 

grundstenene til det fremtidige arbejde i partnerskabet, er vi nu på vej med en række aktiviteter, som vi 

ønsker at introducere for kommuner, destinationer og erhverv ved en række lokale dialogmøder i løbet af 

september. Her vil vi bl.a. introducere en række netværks- og markedsføringsinitiativer, ligesom vi gerne 

vil invitere til et kort borgmestermøde først i september, men herom mere information senere. 
Som et mere langsigtet og strategisk tiltag har vi arbejdet sammen med enkelte kommuner, KL, EVM og 

Realdania omkring et oplæg til en Strategisk Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst. 

I 2015 blev 47% af alle overnatninger i den danske kystturisme foretaget langs Danmarks 

Vestkyst/partnerskabets geografi. I et nationalt perspektiv anses Danmarks Vestkyst således sammen med 

København som de to allerstørste turismepotentialer. For at udnytte dette potentiale fuldt ud, vurderes det 

allerede i det strategiske oplæg for dette partnerskabs arbejde, at der er brug for en fælles strategisk fysisk 

planlægning. 

Udviklingsplanen udarbejdes efter et stærkt ønske fra blandt andet Erhvervs- og Vækstministeriet, som ser 

store udviklingspotentialer på den danske vestkyst. En samlet plan skal være medvirkende til Erhvervs- og 

Vækstministeriet kan bære turismens udfordringer og potentialer videre i andre ministerier, fx 

Miljøministeriet og Transportministeriet til dialog omkring benyttelse af statens arealer og dialog omkring 

infrastruktur.

Flere toneangivende fonde har gennem en årrække båret en stor del af de markante investeringer på 

Danmarks Vestkyst. Hvis denne interesse skal fastholdes, skal der tænkes strategisk og langsigtet. Bl.a. 

fremgår det af Realdanias filantropiske strategi at: ”Programtænkningen har til formål at sikre bedre 

sammenhæng og synergi mellem Realdanias projekter og skal samtidig synliggøre, at vi arbejder med 

tålmodighed og med langsigtede perspektiver inden for problemorienterede initiativer. En grundlæggende 

idé i den nye strategi er, at Realdania fremover selv vil deltage i at initiere en større del af sine aktiviteter”.

Realdania er gået forrest i processen omkring udviklingsplanen og har, udover en klar tilkendegivelse af 

medfinansiering (50%) og aktiv deltagelse i udviklingsarbejdet ligesom andre store fonde, tilkendegivet stor 

interesse for en plan, der vil gøre det muligt for dem, at arbejde mere strategisk med deres filantropiske 

projekter. 

Hvis man fortsat og med øget fokus vil tiltrække investeringer til Vestkysten, vil en samlet udviklingsplan 

være medvirkende til at potentielle investorer kan få et klart billede af udviklingsmuligheder og potentialer. 

Formålet med udviklingsplanen er således at skabe et langsigtet strategisk grundlag for udviklingen på den 

danske Vestkyst. Arbejdet med udviklingsplanen består af 4 faser: En kortlægningsfase, en analysefase, 

udarbejdelse af selve udviklingsplanen og en rapporteringsfase. Projektorganisationen har udgangspunkt i 

Partnerskab for Vestkystturisme, med etablering af styregruppe og følgegruppe. Det er målet at 

udviklingsplanen skal kommunalt behandles primo 2018.

Vi vedhæfter: en kort version af oplægget til udarbejdelsen af en sådan Udviklingsplan for Danmarks 

Vestkyst, bilag indeholdende estimeret budget, samt et oplæg til finansiering. Heraf fremgår det, at vi 

ønsker at de 11 kommuner i partnerskabet tilsammen skal finansiere 20% af planens kostpris, tilsammen 

700.000 kr., fordelt efter den fordelingsnøgler, der er aftalt ved partnerskabets stiftelse. 



Vi vil gerne bede om en tilkendegivelse fra hver af de 11 kommuner inden sommerferiens begyndelse i uge 

29. 

Venlige hilsner

Lykke Nielsen Høj

------------------------------------------------

Chef for Partnerskaber 

Tlf.: 23255882
Mail: lnh@kystognaturturisme.dk

Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme

CVR.-nr.: 3647 1271

Besøg www.kystognaturturisme.dk og tilmeld dig vores nyhedsmail

http://www.kystognaturturisme.dk/
mailto:lnh@kystognaturturisme.dk
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Brev til de nordjyske kommuner og 

Regionsrådet om behandling af nye 

vedtægter for EU-kontoret  

NordDanmarks EU-kontor er de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjyllands 

fælles EU-kontor. EU-kontoret arbejder for at fremme internationaliseringen af 

Nordjylland og hjælper hele Nordjylland med at få del i de mange 

tilskudsmuligheder, der er i EU-systemet.  

EU-kontoret blev pr. 1. januar 2015 reorganiseret og etableret som en selvstændig 

forening. Der blev i forbindelse hermed udarbejdet et nyt sæt vedtægter og nedsat 

en bestyrelse for Foreningen NordDanmarks EU-kontor. 

Bestyrelsen har 8 medlemmer: 

Formand Mikael Klitgaard (udpeget af Business Region North Denmark)   

Næstformand Henrik Ringbæk Madsen (udpeget af Regionsrådet)  

Borgmester Leon Sebbelin (udpeget af Business Region North Denmark) 

Regionsrådsformand Ulla Astman (udpeget af Business Region North Denmark) 

Byrådsmedlem Folmer Hjort Kristensen (udpeget af KKR Nordjylland)  

Byrådsmedlem Frode Thule Jensen (udpeget af KKR Nordjylland)  

Regionsrådsmedlem Jess Laursen (udpeget af Regionsrådet) 

Direktør i Spar Nord, Annette Drivsholm (udpeget af Vækstforum)   

 

Bestyrelsen har revideret vedtægterne 

Bestyrelsen har – med afsæt i erfaringerne fra det første år som selvstændig 

forening - revideret vedtægterne og fremsender hermed forslag til nye vedtægter 

til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. 

 

Der ændres ikke i kontingentbetalingen til EU-kontoret, og der ændres heller ikke i 

bestyrelsens sammensætning. Dog er det præciseret at kommunerne har 

næstformandsposten i de 2 år af valgperioden hvor Regionen har formandsposten 

og omvendt.  

 

Den vigtigste ændring er, at de nordjyske kommuner og Regionsrådet fremover 

skal være garanter for en kassekredit på op til to millioner kroner. Region 

Nordjylland skal stå som garant for den ene halvdel, mens kommunerne efter 

befolkningstal skal stå som garant for den anden halvdel.  

 

Vedtægtsændringen skyldes, at EU-kontoret er operatør på en række EU-projekter, 

der bl.a. fremmer internationaliseringen af nordjyske SMV’er og bidrager til et øget 

nordjysk hjemtag af EU-midler.  
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Der er ganske ofte betydelige likviditetsforskydninger forbundet med at være 

operatør på disse EU-programmer Betalingen fra EU for at være nordjysk operatør 

udbetales typisk op til eet år efter projektafslutning og altså efter alle udgifterne er 

afholdt. Hidtil har dette været afhjulpet af Aalborg Kommune. 

 

Nu hvor EU-kontoret er etableret som en selvstændig forening, er der behov for at 

etablere en egentlig kredit garanteret af ejerkredsen, for fortsat at kunne være 

nordjysk operatør på EU-programmerne.  

 

Derudover er der enkelte mindre justeringer i vedtægterne, herunder: 

 

 Afholdelse af en årlig generalforsamling: EU-kontoret er oprettet som en 

selvstændig forening, og der lægges derfor op til, at der årligt afholdes en 

generalforsamling i første kvartal. Første generalforsamling holdes i 2017.  

 

 Grønlandske kommuner kan blive medlemmer: Sermersooq Kommune på 

Grønland ønsker at melde sig ind, og vedtægterne er derfor justeret, så det 

bliver muligt at optage grønlandske kommuner som medlemmer.  

 

 Præcisering af medlemskreds: Det er - for at opnå skattevæsenets 

godkendelse af at kunne udsende medarbejdere til Bruxelles under 

ligningslovens §33A – blevet præciseret hvilke uddannelsesinstitutioner, der er 

medlemmer af EU-kontoret (UCN og Aalborg Universitet).  

 

 Ny procedure for vedtægtsændringer: Fremtidige vedtægtsændringer skal 

godkendes på den årlige generalforsamling  

 

KKR Nordjylland anbefaler at godkende vedtægterne  

KKR Nordjylland har drøftet udkastet til nye vedtægter for EU-kontoret på sit møde 

fredag den 14. april 2016.  

KKR Nordjylland anbefaler, at de nordjyske kommunalbestyrelser godkender de 

reviderede vedtægter, herunder at de nordjyske kommuner står anført som garant 

for en kreditramme på 1 mio. kr. fordelt efter den enkelte kommunes 

befolkningsandel.  
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Meddelelse om kommunalbestyrelsens/regionsrådets behandling af de nye 

vedtægter og eventuelle spørgsmål hertil, rettes til EU-kontorets Direktør Benjamin 

Holst på bho@ndeu.dk eller mobil 2480 6289.  

 
På vegne af bestyrelsen for Foreningen NordDanmarks EU-kontor

 

Mikael Klitgaard   

Formand for Foreningen NordDanmarks EU-kontors bestyrelse og Borgmester i 

Brønderslev kommune 

mailto:bho@ndeu.dk


Relateret document 2/3

Dokument Navn: Forslag til vedtægter for EU-

kontoret.pdf

Dokument Titel: Forslag til vedtægter for EU-

kontoret

Dokument ID: 1339120



 

1/7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDTÆGTER 
 

FOR 
 

FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 
 

 
 
 

 



 

2/7 

1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 

1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 

1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 

1.3. Foreningens hjemsted er Nordjylland.  

2.0. FORMÅL 

2.1. Foreningens formål er at danne ramme for et fælles norddansk EU-kontor i Bru-
xelles og Nordjylland, som virker for at understøtte implementering af kommu-
nale og regionale strategier inden for innovation, videndeling og -opbygning, 
anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvik-
ling af menneskelige ressourcer, udvikling af regionale kompetencer og andre 
udviklingsaktiviteter i yderområderne. 

2.2. Foreningen har ikke en politisk eller økonomisk dagsorden, og arbejder udeluk-
kende på det operationelle niveau.  

2.3. Foreningen skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner 
i regionen. Foreningen må ikke være i konkurrence med private virksomheder. 

3.0. MEDLEMMER 

3.1. Foreningens medlemmer er Region Nordjylland og de enkelte kommuner i Re-
gion Nordjylland, samt Aalborg Universitet og University College Nordjylland.  

3.2. Grønlandske kommuner kan, under hensyntagen til Foreningens historiske 
virke, også søge om optagelse i foreningen. 

4.0. INDSKUD 

4.1. Foreningsmedlemmerne forpligter sig til årligt forlods at indbetale kontingent i 
henhold til pkt. 11. Kontingentet opkræves 1. januar for de medlemmer som 
betaler et fast beløb. For de medlemmer som betaler et kronebeløb pr. indbyg-
ger opkræves kontingentet når befolkningstallene fra Danmarks statistik forlæg-
ger. 

5.0. HÆFTELSE 

5.1. For de forpligtelser der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue, 
jfr. dog punkt 6. Intet medlem har noget krav på foreningens formue.  
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6.0. Driftskredit 

6.1. Foreningen har mulighed for at etablere en kassekredit på maksimalt kr. 
2.000.000,00. Foreningen hæfter forud for medlemmerne for kreditten over for 
pengeinstituttet. Region Nordjylland hæfter for halvdelen af kreditten, kommu-
nerne hæfter for den anden halvdel. Såfremt de kommunale medlemmers hæf-
telse måtte blive aktualiseret, hæfter de kommunale medlemmer indbyrdes i 
forhold til medlemmernes befolkningstal. Befolkningstallet defineres som det 
seneste officielle offentliggjorte befolkningstal på tidspunktet for hæftelsens ak-
tualisering.  

7.0. GENERALFORSAMLING 

7.1. Generalforsamlingen udgøres af medlemmerne af Kontaktudvalget suppleret 
med foreningens øvrige medlemmer.  

7.2. Generalforsamlingen skal have forelagt store og betydende dispositioner til 
godkendelse, eksempelvis beslutning om etablering af kontor/forretningssted 
andre steder end Bruxelles og Nordjylland. 

7.3. Generalforsamlingen kan ved flertalsbeslutning anmode bestyrelsen om en re-
degørelse om forhold, der vedrører foreningen. 

7.4. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i forbindelse med et Kontaktudvalgs-
møde i første kvartal, eller i andet kvartal, såfremt det ikke har været muligt at 
afholde i første kvartal.   

7.5. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med højest 4 ugers og mindst 2 ugers 
varsel. Indkaldelse – der foretages af bestyrelsen – skal ske på en efter besty-
relsens skøn forsvarlig måde til alle medlemmer af foreningen til den i medlems-
databasen noterede adresse. Såfremt oplysningerne i medlemsdatabasen er 
mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller indkalde 
på anden måde.  

7.6. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, 
hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlin-
gen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsam-
lingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 

7.7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og hand-
lingsplan forelægges til orientering. 

4. Indkomne forslag. 
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5. Valg af revisor. 

6. Eventuelt. 

 

7.8. Forslag fra medlemmerne af foreningen til behandling på den ordinære gene-
ralforsamling optages på dagsordenen, såfremt forslaget er fremsat senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

7.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds 
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med 
angivelse af dagsorden fra mindst 4 medlemmer senest 4 uger efter, at en så-
dan begæring er modtaget. 

7.10. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, 
medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder 
forslaget. 

7.11. Beslutning om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun 
træffes med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 

7.12. Et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i foreningens for-
handlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten. 

7.13. Region Nordjylland vælger en formand for to år, der herefter erstattes af en 
formand valgt af kommunerne, der sidder som formand de næste to år eller 
omvendt. Således skifter formandsskabet efter hvert 2. år mellem en kandidat 
valgt af Region Nordjylland og en kandidat valgt af kommunerne.  

Ligeledes vælger Region Nordjylland og kommunerne hver en næstformand for 
den periode, hvor formandsposten er besat af den anden part. Et medlem kan 
godt vælges til at fungere som formand eller næstformand i to år for herefter at 
indtage den anden post i bestyrelsen som formand eller næstformand i de føl-
gende to år.  

8.0. BESTYRELSEN 

8.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges for 4 år ad 
gangen følgende kommunal- og regionalvalgsperioden. Valg til bestyrelsen 
sker således på 1. generalforsamling efter et kommunalvalg.  

8.2. Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: 
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1 repræsentant udpeget af Vækstforum 
3 repræsentanter fra Business Region North Denmarks bestyrelse  
2 repræsentant for medlemskommunerne. Udpeget af KKR 
2 repræsentant for Region Nordjylland. Udpeget af Regionsrådet 
 
Derudover tilknyttes 3 tilforordnede, som skal bidrage med faktuel faglige viden, 
og sammensættes på følgende måde: 
 
1 repræsentant for Aalborg Universitet  
1 repræsentant for Region Nordjyllands administration 
1 repræsentant for kommunernes administration 
 
De 3 tilforordnede har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne 
 

8.3. Bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgsperioden. Den afgå-
ende bestyrelse fungerer til den nye er tiltrådt.  

8.4. Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af en direktør for foreningen, der såle-
des har det daglige ledelsesansvar for foreningen. 

8.5. Direktøren referer til bestyrelsen via formanden. 

8.6. Det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid sammensættes således, at den bredt 
repræsenterer medlemskredsen af foreningen. 

8.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der 
er nødvendige for foreningens daglige drift, herunder eventuelt etablering af 
formandskab, udvalg mv. under bestyrelsen. 

8.8. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder per år. Bestyrelsen mødes når for-
manden bestemmer det, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. 
Bestyrelsesmøderne kan afholdes elektronisk. 

8.9. Bestyrelsesformanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelses-
møde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.  

8.10. Bestyrelsen modtager intet vederlag. 

8.11. Foruden selve bestyrelsesmedlemmerne, er der tilknyttet 3 tilforordnede til be-
styrelsen, der skal bidrage med faktuel faglig viden. De tilforordnede har møde-
ret, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøderne.  

9.0. TEGNINGSREGEL 

9.1. Foreningen tegnes af formanden og af foreningens direktør i forening eller af 
den samlede bestyrelse. 
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10.0. SAMARBEJDSRELATIONER 

10.1. For at understøtte det regionale samarbejde og fælles fokus afholdes årligt 
møde med bestyrelsen i Business Region North Denmark med henblik på, at: 

1. Bestyrelsen for Business Region North Denmark orienteres om foreningens 
økonomi, resultater og planer for det kommende år. 

2. Bestyrelsen for Business Region North Denmark har mulighed for at foreslå 
prioritering i foreningens fremadrettede indsats. 

3. Bestyrelsen for foreningen har ligeledes mulighed for at fremlægge forslag 
til konkrete indsatser og projekter over for bestyrelsen i Business Region 
North Denmark. 

11.0. FINANSIERING 

11.1. Finansiering sker via et årligt kontingent.  

11.2. Kontingentets størrelse baseres på et kronebeløb pr. indbygger i medlemskom-
munerne og medlemsregionen. Aalborg Universitet og University College Nord-
jylland betaler et fast kontingent. 

11.3. Det faste kontingent for Aalborg Universitet og University College Nordjylland 
kan alene ændres, såfremt Aalborg Universitet og University College Nordjyl-
land er enig heri på den pågældende generalforsamling, hvor forslaget om æn-
dring af kontingentet behandles 

11.4. Kronebeløbet pr. indbygger fra medlemskommunerne og Regionen er fastsat i 
forbindelse med etableringen af Foreningen NordDanmarks EU-kontor og vide-
reføres fra år til år. Kronebeløbet kan ændres på generalforsamlingen såfremt 
medlemskommunerne og/eller Region Nordjylland har fremsat forslag herom 

11.5. Frist for indbetaling af kontingent til NordDanmarks EU-kontor er den 1. april.  

12.0. REVISION 

12.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

12.2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges 
på generalforsamlingen. 

12.3. Alle beretninger fra revisionen skal forelægges på bestyrelsesmøderne. 
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13.0. UDTRÆDELSE 

13.1. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsesformanden pr. 1. september, hvor-
med medlemskabet ophører med udgangen af indeværende kalenderår. Ved 
udmeldelse efter 1. september ophører medlemskabet med udgangen af næste 
kalenderår. 

13.2. Såfremt foreningen på tidspunktet for foreningsmedlemmets udtræden måtte 
have optaget lån, for hvilke foreningsmedlemmerne hæfter i forhold til særskilt 
aftale, er det udtrædende foreningsmedlem forpligtet til ved udtrædelsen at ind-
fri sin forholdsmæssige andel heraf. 

13.3. Det udtrædende foreningsmedlem får intet udbetalt af foreningen i forbindelse 
med udtrædelsen, hverken sin andel af foreningens kapital, af den likvide kapi-
tal eller af foreningens aktiver i øvrigt. 

14.0. OPLØSNING 

14.1. Foreningen kan opløses af generalforsamlingen efter godkendelse af 2/3 af de 
på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 

14.2. Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af opløsning tilbagegå til 
medlemmerne i overensstemmelse med de principper, der gælder for betaling 
af kontingent. 
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Nye vedtægter for EU-kontoret 

SAG-2016-01586 hlth 

 

Baggrund 

Bestyrelsen for Norddanmarks EU-kontor har - med afsæt i erfaringerne fra 

det første år som selvstændig forening – revideret vedtægterne og fremsen-

der hermed nye vedtægter til behandling i KKR, kommunalbestyrelserne og 

Regionsrådet. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland anbefaler: 

– At de nordjyske kommunalbestyrelser godkender de reviderede vedtægter   

– At de nordjyske kommuner står som garant for en kredit på 1 mio. kr., 

svarende til befolkningsandelen for den enkelte kommune. 
 

Sagsfremstilling 

NordDanmarks EU-kontor er de nordjyske kommuner og Region Nordjyl-

lands fælles EU-kontor. EU-kontoret arbejder for at fremme internationalise-

ringen af Nordjylland, og for at hele Nordjylland får del i de mange tilskuds-

muligheder, der er i EU-systemet.  

 

EU-kontoret blev pr. 1. januar 2015 reorganiseret og etableret som en selv-

stændig forening. Der blev i forbindelse hermed udarbejdet et sæt vedtægter 

og nedsat en bestyrelse for Foreningen NordDanmarks EU-kontor.  

 

Bestyrelsen har 8 medlemmer:  

- Formand Mikael Klitgaard (udpeget af Business Region North Denmark)  

- Næstformand Henrik Ringbæk Madsen (udpeget af Regionsrådet)  

- Borgmester Leon Sebbelin (udpeget af Business Region North Den-

mark)  

- Regionsrådsformand Ulla Astman (udpeget af Business Region North 

Denmark)  

- Byrådsmedlem Folmer Hjort Kristensen (udpeget af KKR Nordjylland)  

- Byrådsmedlem Frode Thule Jensen (udpeget af KKR Nordjylland)  

- Regionsrådsmedlem Jess Laursen (udpeget af Regionsrådet)  

- Direktør i Spar Nord, Annette Drivsholm (udpeget af Vækstforum)  

 

Bestyrelsen har revideret vedtægterne  

Bestyrelsen har – med afsæt i erfaringerne fra det første år som selvstændig 

forening - revideret vedtægterne og fremsender hermed forslag til nye ved-

tægter til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.  

 

Der ændres ikke i kontingentbetalingen til EU-kontoret, og der ændres heller 

ikke i bestyrelsens sammensætning. Dog er det præciseret, at kommunerne 



har næstformandsposten i de 2 år af valgperioden, hvor regionen har for-

mandsposten og omvendt.  

 

Den vigtigste ændring er, at de nordjyske kommuner og Regionsrådet frem-

over skal være garanter for en kassekredit på op til to millioner kroner. Re-

gion Nordjylland står som garant for den ene halvdel, mens kommunerne ef-

ter befolkningstal står som garant for den anden halvdel.  

 

EU-kontoret er operatør på en række virksomhedsrettede programmer, her-

under nordjysk partner i det såkaldte Enterprise Europe Network (EEN), som 

hjælper nordjyske virksomheder med at finde samarbejdspartnere i andre 

lande. Herudover er EU-kontoret operatør på initiativer med støtte fra EU’s 

regionalfondsmidler (under Vækstforum). 

 

Der er ganske ofte betydelige likviditetsforskydninger forbundet med at være 

operatør på EU-programmer, hvor støttebeløbene typisk kommer langt tid 

efter udgifter er afholdt – ind imellem er der sågar op til et års forsinkelse i 

forhold til projektstart på det, der ellers skulle være forudbetal inger fra EU. 

Hidtil har dette været afhjulpet af Aalborg Kommune.  

 

Men nu hvor EU-kontoret er etableret som en selvstændig forening, er der 

behov for at etablere en egentlig kredit garanteret af ejerkredsen for fortsat 

at kunne være nordjysk operatør på EU-programmerne. 

 

De nordjyske kommuner garanterer alene for 1 mio. kr. og denne er fordelt 

som det fremgår nedenfor:    

 

Kommune Indbyggertal     Andel af EU-kontorets kredit  

Brønderslev 36.047 61.566 kr.  

Frederikshavn 60.246 102.897 kr.  

Hjørring 65.411 111.718 kr. 

Jammerbugt 38.466 65.698 kr. 

Læsø 1.817 3.103 kr. 

Mariagerfjord 42.131 71.957 kr. 

Morsø 20.629 35.233 kr. 

Rebild 29.149 49.785 kr. 

Thisted 43.991 75.134 kr. 

Vesthimmeland 37.296 63.699 kr. 

Aalborg  210.316 359.208 kr. 

I alt  585.499 1.000.000 kr. 

 

I forhold til de økonomiske konsekvenser af en garantistillelse for den en-

kelte kommune vurderes det, at der ikke er krav om deponering af beløbet, 

der garanteres, da kreditten ikke skal bruges til anlægsprojekter. Det er 



selvfølgelig op til den enkelte kommune at sikre at lånebekendtgørelsen i 

øvrigt overholdes. 

 

Øvrige mindre justeringer i vedtægterne 

Derudover er der enkelte mindre justeringer i vedtægterne, herunder:  

- Afholdelse af en årlig generalforsamling: EU-kontoret er oprettet som en 

selvstændig forening, og der lægges derfor op til, at der årligt afholdes 

en generalforsamling i første kvartal. Første generalforsamling holdes i 

2017  

- Grønlandske kommuner kan blive medlemmer: Sermersooq Kommune 

på Grønland ønsker at melde sig ind, og vedtægterne er derfor justeret, 

så det bliver muligt at optage grønlandske kommuner som medlemmer  

- Præcisering af medlemskreds: Det er - for at opnå skattevæsenets god-

kendelse af at kunne udsende medarbejdere til Bruxelles under lignings-

lovens §33A – præciseret hvilke uddannelsesinstitutioner, der er med-

lemmer af EU-kontoret (UCN og Aalborg Universitet)  

- Nye procedure for vedtægtsændringer: Fremtidige vedtægtsændringer 

skal godkendes på den årlige generalforsamling. 

 

./. Vedlagt reviderede vedtægter for Norddanmarks EU-kontor. 
 

Beslutning 

Michael Klitgaard orienterede - som formand for EU-kontorets bestyrelse - 

kort om de igangsatte initiativer i EU-kontoret. 

 

KKR Nordjylland anbefaler, at de enkelte kommunalbestyrelser godkender 

indstillingen. 
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UDVIKLING VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

- = overskud
+ = underskud

Drift

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
afvigelse

1 2 3 3 - 2

Kommunaldirektøren 53.611 53.846 54.779 933

Direktørområder:

Direktørområde Børn, Unge, Kultur og

Arbejdsmarked 84.698 82.784 83.984 1.200

Direktørområde Ledelsessekretariatet, 

Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi 130.708 130.807 130.057 -750

Direktørområde Ejendomscenteret, 

Økonomi og Personale 179.406 180.437 175.067 -5.370

Total før bankbog 448.423 447.874 443.887 -3.987

Bankbøger 0 3.156 0 -3.156

Total inkl. bankbøger 448.423 451.030 443.887 -7.143

Puljer til tværgående formål

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
afvigelse

1 2 3 3 - 2

Tværgående fælles puljer 26.021 8.976 7.955 -1.021

Total 26.021 8.976 7.955 -1.021

Anlæg

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
afvigelse

1 2 3 3 - 2

Anlæg 36.798 52.381 38.510 -13.871

Total 36.798 52.381 38.510 -13.871
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Økonomiudvalgets
Budgetrevision pr. 30.04.2016

1. Udvikling vist på hovedområder

2. Indledning

3. Konklusion på budgetrevisionen

4. Sammenfatning for området Kommunaldirektøren

5. Sammenfatning for Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked

6. Sammenfatning for Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi

7. Sammenfatning for Direktørområdet Ejendomscenteret, Økonomi og Personale

8. Sammenfatning for området Puljer til tværgående formål

9. Bankbog

10. Budgetmæssige ændringer siden vedtaget budget 2016

11. Anlæg

2. Indledning

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for 
de væsentligste afvigelser fra forventet regnskab til det korrigerede budget.

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun de 
omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret. 

3. Konklusion på budgetrevisionen

Årets resultat ekskl. bankbøger viser et mindre forbrug på 4,0 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. 
Bankbøgerne udgør et overført overskud på 3,2 mio. kr. Årets resultat inkl. bankbøger viser et mindre for-
brug på 7,1 mio. kr. 

På Kommunaldirektørens driftsområde forventes et merforbrug på netto 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes 
primært et forventet underskud på byggesagsgebyrer i Center for Teknik og Miljø på 1,7 mio. kr. På de ad-
ministrative konti i Center for Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv forventes et overskud på 0,8 mio. kr. 

På Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på netto 1,2 mio. kr. Mer-
forbruget skyldes primært lønudgifter i Center for Unge og sekundært et overskud på direktørens konto på 
0,5 mio. kr. 

På Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi forventes et mindre for-
brug på netto 0,75 mio. kr. Afdeling Ledelsessekretariatet forventer et overskud på 0,25 mio. kr. på de admi-
nistrative konti. Centre under social- og sundhedsområdet forventer et overskud på 0,5 mio. kr., heraf 0,3 
mio. kr. under Handicap- og Ældrerådet.

På Direktørområdet Ejendomscenteret, Økonomi og Personale forventes et mindre forbrug på netto 5,4 mio. 
kr. Økonomiafdelingen forventer et overskud på 2,2 mio. kr., heraf vakante stillinger på 1,7 mio. kr. Derud-
over forventes overskud på 0,5 mio. kr. på boligforanstaltninger. Forsikringsområdet har de seneste år vist 
en gunstig udvikling med færre skader og uheld. Et gennemført forsikringsudbud har også medført et mindre 
forbrug i 2016. Sammenlagt forventes et overskud på 3,0 mio. kr. på forsikringsområdet. HR, Løn og Perso-
nale forventer et underskud på 1,1 mio. kr. Underskuddet skyldes barselsudligningsordningen og tjeneste-
mandspensioner på i alt 3,2 mio. kr. HR, Løn og Personale vurderer, at antallet af barsler er på samme ni-
veau som i 2015. Barselsudligningsordningen forventer et underskud på 1,5 mio. kr. Tjenestemandspensio-
ner forventer et underskud på 1,7 mio. kr., som primært skyldes opsagte lærere og skoleledere. Ejendoms-
centeret forventer et overskud på 1,1 mio. kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på 2,0 
mio. kr. på området for energiudgifter. 

Se uddybende forklaringer på foranstående afvigelser i kommende afsnit. 
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Det forventede regnskab på anlægsområdet er 38,5 mio. kr. Oprindeligt budget udgør 36,8 mio. kr. og korri-
geret budget udgør 52,4 mio. kr. Overførsler udgør samlet 15,6 mio. kr. Sammenholdt med det forventede 
regnskab vil området komme ud med et mindre forbrug på 13,9 mio. kr. 

Forskellen på 1,7 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget skyldes overførte låneberettigede 
og skattefinansierede anlæg. Overførsler med forbrugsmulighed udgør 13,5 mio. kr. Samlet set forventes 
Økonomiudvalgets anlæg, at mindre forbruge i forhold til den finansielle ramme med 5,7 mio. kr. 
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4. Sammenfatning for direktørområdet Kommunaldirektøren

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Aktuel 
afvigelse 
(forventet 
regnskab 

30/4 -
revideret 
budget)

1 2 3 3 - 2

Direktørens område 424 67 50 -17

Udvikling og Erhverv 26.389 26.789 26.639 -150

Center for Teknik og Miljø 25.124 25.282 26.382 1.100

Center for Park og Vej 1.674 1.708 1.708 0

Total før bankbog 53.611 53.846 54.779 933

Udvikling og Erhverv forventer et overskud på 0,15 mio. kr. på centerets administrative konti. Budgettet
forventes brugt på Investeringspuljen på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er disponeret. Budgettet forventes 
brugt på Landdistriktspuljen på 0,7 mio. kr. 

Energibyen forventer at holde budgettet.

Center for Teknik og Miljø forventer et underskud på 1,1 mio. kr. Underskuddet skyldes dels, at bygge-
sagsgebyrer udgør et forventet underskud på 1,7 mio. kr., dels at centerets administrative konti udgør et
mindre forbrug på 0,6 mio. kr. Centeret har flere ikke-genbesatte stillinger efter fratrådte medarbejdere til at 
imødekomme indeværende og kommende års effektiviseringer og besparelser. Problemstilling med mang-
lende budget til byggesagsgebyrer er løst i 2017 og frem. 

Center for Park og Vej forventer at holde budgettet. 



6

5. Sammenfatning for Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Aktuel 
afvigelse 
(forventet 
regnskab 

30/4 -
revideret 
budget)

1 2 3 3 - 2

Direktørens område 107 -265 -765 -500

Center for Familie 17.597 23.007 23.007 0

Center for Unge 12.786 10.217 11.917 1.700

Center for Børn og Skole samt Center for 

Kultur og Fritid 4.000 4.035 4.035 0

Center for Arbejdsmarked 50.208 45.790 45.790 0

Total før bankbog 84.698 82.784 83.984 1.200

Direktørens konto forventer et overskud på 0,5 mio. kr. 

Center for Familie forventer at holde budgettet. 

Center for Unge forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes lønudgifter i administrationen, 
herunder udgifter til vagt i åbningstiden samt stigende udgifter til tolkebistand. De stigende udgifter til tolkebi-
stand skyldes den øgede tilgang af unge integrationsborgere i Center for Unge, hvor disse borgere tidligere 
har hørt under integrationsområdet i Center for Arbejdsmarked. 
Direktøren har med udgangspunkt i ovenstående igangsat tiltag, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. 

Center for Kultur & Fritid m.fl. forventer at holde budgettet. 

Center for Arbejdsmarked forventer at holde budgettet.
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6. Sammenfatning for Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærds-
teknologi

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Aktuel 
afvigelse 
(forventet
regnskab 

30/4 -
revideret 
budget)

1 2 3 3 - 2

Direktørens område 569 98 98 0

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 73.798 73.846 73.846 0

Center for Sundhed og Pleje, Center for

Handicap og Psykiatri samt Center

for Social- og Sundhedsmyndighed 28.746 29.776 29.276 -500

Ledelsessekretariatet 27.595 27.087 26.837 -250

Total før bankbog 130.708 130.807 130.057 -750

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi forventer at holde budgettet. 

Centre under Social og Sundhed forventer et overskud på 0,5 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. under Handicap-
og Ældrerådet. Centrenes overskud skyldes vakante stillinger. 

Ledelsessekretariatet forventer et mindre forbrug på 0,25 mio. kr.

Afdeling Ledelsessekretariatet forventer et mindre forbrug på afdelingens administrative konti på 0,25 mio. 
kr.

Kommunalbestyrelsen forventer at holde budgettet. En forudsætning i budgetopfølgningen er afholdelse af 
valg. I modsat fald vil Kommunalbestyrelsen komme med et overskud på 2,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen 
har et fast årligt budget til afholdelse af valg. 

Direktionen forventer at holde budgettet på eget budgetområde. 
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7. Sammenfatning for Direktørområdet Ejendomscenteret, Økonomi og Personale

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Aktuel 
afvigelse 
(forventet 
regnskab 

30/4 -
revideret 
budget)

1 2 3 3 - 2

Direktørens område 1.362 309 159 -150

Ejendomscenteret 67.243 68.366 67.246 -1.120

Økonomiafdelingen ekskl. forsikringer 29.002 30.088 27.888 -2.200

Forsikringer 16.859 16.315 13.315 -3.000

HR, Løn og Personale 64.940 65.359 66.459 1.100

Total før bankbog 179.406 180.437 175.067 -5.370

Ejendomscenterets samlede drift viser et forventet overskud på 1,1 mio. kr. med følgende fordeling

 Strategi- og arealudvikling et forventet overskud på 0,2 mio. kr.

 Drift og service et forventet underskud på 0,3 mio. kr. 

 Beredskab og Logistik et forventet underskud på 0,8 mio. kr.

 Energi et forventet overskud på 2,0 mio. kr. 

Strategi- og Arealudvikling har en rest på 0,4 mio. kr. på det budgetterede indtægtskrav vedrørende gen-
nemgang af samtlige kontrakter. Der er ikke forhandlet kontrakter i 2016.

Drift og Service forventes at have et samlet underskud på 0,3 mio. kr. Underskuddet skyldes et forventet 
underskud på kantinedrift på Frederikshavn Rådhus og Sæby Rådhus på 0,5 mio. kr. 

Energiområdet forventes at have et mindre forbrug på 2,0 mio. kr.

Økonomiafdelingen forventer et overskud på 2,2 mio. kr., heraf vakante stillinger på 1,7 mio. kr. Derudover 
forventes overskud på boligforanstaltninger på 0,5 mio. kr. 

Forsikringsområdet viser med udgangen af april måned 2016 et forbrug på 35,6 % af budgettet, modsat 43,9 
% for samme periode sidste år. 

Forudsat at Frederikshavn Kommune undgår at betale forholdsvis store udgifter som følge af ulykker og 
uheld – skønnes det, at forsikringsområdet kommer ud af året med et overskud på 3,0 mio. kr. Dog forventer 
arbejdsulykkesområdet større udgifter i 2016 end i 2015 ifølge aktuarrapport 2015. 

HR Løn & Personale forventer en merudgift på 1,1 mio. kr. Hovedoverskrifterne kan henføres til følgende 
opstilling:

   30. april 2016

 Administrative konti     - 0,5 mio. kr.

 Administrative elever     - 0,6 mio. kr.

 Forbedret arbejdsmiljø     - 0,1 mio. kr.

 Flex- og skånejobs     - 0,8 mio. kr.

 Barselsudligningsordningen       1,5 mio. kr.

 Tillidsrepræsentanter     - 0,1 mio. kr.

 Tjenestemandspensioner      1,7 mio. kr.

I alt     1,1 mio. kr. 

Overskud på de administrative konti skyldes imødegåelse af reduktionskrav ved vakante stillinger samt be-
sparelser på områderne for HovedMed og ledelsesvurderingssystemer. 
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Området for administrative elever skønnes til et overskud på 0,6 mio. kr. som kan henføres til elever på bar-
sel.

Regnskabsresultatet for flex- og skånejobs forventer et overskud på 0,8 mio. kr. Overskuddet skyldes fuldt 
og delvist finansierede medarbejderes afgang. Antallet af disse medarbejdere med fuld og delvis finansiering 
bliver færre, da denne ordning er ophørt pr. 1. januar 2013. Nye medarbejdere udløser kun et tilskud på 
20.000 kr. 

Området for barselsudligningsordningen forventer et underskud på 1,5 mio. kr. Underskuddet i 2015 udgjor-
de 1,8 mio. kr. Afdelingen vurderer, at antallet af barsler er på samme niveau som i 2015. 

Tjenestemandspensioner forventer et underskud på 1,7 mio. kr. Underskuddet skyldes primært opsagte 
lærere og skoleledere. 
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8. Sammenfatning for området Puljer til tværgående formål

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Aktuel 
afvigelse 
(forventet 
regnskab 

30/4 -
revideret 
budget)

1 2 3 3 - 2

Efteruddannelse af lærere og pædagoger 1.021 1.021 0 -1.021

Reservation af serviceramme 25.000 7.955 7.955 0

Total før bankbog 26.021 8.976 7.955 -1.021

Reservation af servicerammen på 25 mio. kr. er en sikring af den eksisterende samlede serviceramme på 
drift for 2016. Puljen er brugt til finansiering af ØKD med 16,6 mio. kr. og 0,45 mio. kr. til flere to-sprogede 
elever i folkeskolen. Puljen forventes brugt ved årets udgang. 

I bevillingssag indgår forslag til budgetændring, som følger:
1. I reservation af serviceramme foreslås budget på 1,1 mio. kr. overflyttet til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Bevillingsændring indebærer udligning af merforbrug på område for Udbetaling Danmark (UDK). 
2. Pulje for efteruddannelse af lærere og pædagoger på 1,0 mio. kr. tilgår kassen, fordi tilskuddet er til-

gået Børne- og Ungdomsudvalgets budget. 
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9. Bankbog

I nedenstående skema sammenfattes samtlige over- og underskud på bankbogen med tilhørende direktør-
områder. 

Regnskabsår 2016

Bankbog

Korrigeret
budget

1 kr.

Udgiftsbaseret

Samlet resultat 3.155.668

Kommunaldirektøren 607.757

Udvikling og Erhverv 167.484

Landdistriktsindsatsen 90.330

Investeringspuljen 149.943

Energibyen 200.000

Led.sekr., Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi 543.223

    IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi -221.144

    Center for Social- og Sundhedsmyndighed 200.000

    Ældrerådet 64.367

    Handicaprådet 200.000

    Center for Sundhed og Pleje 100.000

    Center for Handicap og Psykiatri 200.000

Ejendomscenteret, Økonomi og Personale 2.004.688

    Økonomiafdelingen 183.204

    HR, Løn og Personale 200.000

    Administrative elever 200.000

    Forbedret arbejdsmiljø 100.000

    Strategi- og Arealudvikling 453.848

    Kantiner 55.379

    Beredskab 844.000

    Energiudgifter -31.743

Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked 0
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10. Budgetmæssige ændringer siden vedtaget budget 2016

Det oprindelige driftsbudget 2016 udgjorde 448,4 mio. kr. Budgettet med udgangen af april måned kan opgø-
res til 451,0 mio. kr. og dermed en forøgelse af budgettet på 2,6 mio. kr. 

Bevillingsændringer 

Forsikringsudbud 2015 besparelse – ØU 21/10-2015 pkt. 11 -315.585

Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -113.848

Finansieringsafgift 2016 vedrørende intern finansiering 5.850

ØKD – frigivet beløb – BYR 27/4-16 pkt. 9 1.554.972

ØKD Bankbøger – BYR 27/4-16 pkt. 9 3.155.668

Overførsel af bl.a. flekslønstilskud fra ØU til KFU – BYR 27/4-16 pkt. 10 -560.679

Overførsel Ungeenheden fra KFU til ØU – løn og overhead til ydelsesmedarbejdere 380.594

Overførsel fra ØU til BUU – andel af integrationstilskud -1.500.000

I alt 2.606.972
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11. Anlæg

I nedenstående skema sammenfattes anlæg på følgende projekter.

Regnskabsår 2016 2016 2016 2016

Forbrug

JAN - APR
1 kr.

Oprindeligt

budget
1 kr.

Korr.

budget
1 kr.

Forventet regn-

skab pr. 30/4-
2016

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Profitcenter DKK DKK DKK DKK

Anlæg 8.987.893 36.798.000 52.381.364 38.509.526

Kommunaldirektør Mikael Jentsch -254.448 6.039.000 8.204.630 6.035.000

Udvikling og Erhverv -257.464 5.589.000 7.241.182 5.485.000

Energibyen, projektudvikling -257.464 1.580.000 1.674.132 1.580.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 104.000 312.824 0

Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 0 3.905.000 5.254.226 3.905.000

Teknik og Miljø 3.016 404.000 917.448 504.000

Byfornyelsesbeslutninger 0 0 419.400 100.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 3.016 404.000 498.048 404.000

Park og Vej 0 46.000 46.000 46.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 46.000 46.000 46.000

Direktør Rikke Albrektsen 1.677.369 6.213.000 17.668.202 4.530.760

Sundhed og Pleje 0 29.000 87.333 29.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 29.000 87.333 29.000

Social- og sundhedsmyndighed 0 283.000 859.748 283.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 283.000 859.748 283.000

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 1.677.369 3.541.000 13.668.853 3.878.760

Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 955.249 2.523.000 10.153.662 2.523.000

Samarbejdsportal 722.120 850.000 1.187.760 1.187.760

IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet 0 0 1.474.368 0

IT-Løsning trænings- og sundhedscentre 0 0 344.647 0

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 168.000 508.416 168.000

Handicap og Psykiatri 0 70.000 212.199 70.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 70.000 212.199 70.000

Ledelsessekretariatet 0 2.290.000 2.840.069 270.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 270.000 820.069 270.000

Købstadsjubilæum Frederikshavn 0 2.020.000 2.020.000 0

Direktør John Kristensen 7.254.576 23.671.000 24.562.371 27.068.766

Center for Økonomi og Personale 0 507.000 1.100.562 182.000

Økonomi 0 325.000 754.291 0

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 325.000 754.291 0

Personale 0 182.000 346.271 182.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 182.000 346.271 182.000

Ejendomscenter 7.254.576 23.164.000 23.461.809 26.886.766

Ejendomscenter 5.115.000 37.936.000 45.112.138 37.938.108

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 0 784.000 784.000 784.000

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 1.146.742 5.259.000 5.750.161 5.750.161

Energirenoveringer 611.037 4.160.000 4.645.726 4.645.726
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Etablering af Ejendomscenter 0 0 33.539 0

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 7.932 764.000 1.404.491 764.000

Iscenter Nord 0 0 115.972 115.972

Frederikshavn Idrætshal 0 2.226.000 2.226.000 2.226.000

Ny Multihal ved Arena Nord 903.178 0 -1.397.554 1.102.446

Bæredygtig Børneområde 2.445.686 23.985.000 29.816.679 20.816.679

    Akutrenoveringer af skoler 146.005 0 2.403.867 2.403.867

     Ny institution Sættravej inkl. køkken 0 0 18.536.553 9.536.553

     Skoler i Sæby 0 0 1.099.284 1.099.284

     Strandby Skole 25.300 0 433.937 433.937

  Lejemål P. Willem.vej og badefac. Krisecenter 222.771 0 480.551 480.551

  Ny institution Elling inkl. køkken 1.828.073 0 -166.803 -166.803

     0 – 6 års institution Kernehuset Gærum 104.216 0 410.353 410.353

     0 – 6 års institution Voersaa Børnehave 86.191 0 -67.387 -67.387

     Flytteomkostninger 20.284 0 693.722 693.722

     Arbejdspladser – Distriktsteam Nord 12.845 0 607.602 607.602

     0 – 6 års institution Aalbæk 0 0 5.385.000 5.385.000

Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby 425 758.000 1.733.124 1.733.124

Køb og salg 2.139.576 -14.772.000 -21.650.329 -11.051.342

Bygninger overgået til projektudvikling 578.543 1.133.000 -4.659.690 2.640.310

       Pulje køb og salg med moms -755.853 -15.905.000 -15.905.000 -15.905.000

Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C 236 0 -7.298.987 -4.000.000

Bygninger til nedrivning - Pulje 2.316.650 0 6.213.348 6.213.348

Direktør Heidi Becker-Rasmussen 310.396 875.000 1.946.161 875.000

Arbejdsmarked 241.800 513.000 1.188.503 513.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 241.800 513.000 1.188.503 513.000

Familie 68.596 288.000 632.159 288.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 68.596 288.000 632.159 288.000

Administrationsafdelingen 0 74.000 125.499 74.000

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 0 74.000 125.499 74.000

Udgifter til Multihallen vil forventeligt overstige budgettet med 2,5 mio. kr. Det forudsættes, at Frederikshavn 
Kommune får medhold i verserende voldgiftssager. 
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Indledning og indhold

De enkelte fagudvalg har nu behandlet deres egne budgetopfølgninger. Økonomiafdelingen har på 
baggrund af udvalgenes budgetrevisioner udarbejdet dette samlede overblik over den økonomiske 
situation for Frederikshavn Kommune pr. 30. april 2016. Budgetopfølgningen indeholder det første 
samlede forventede regnskab for 2016 og dermed årets første bud på, hvor regnskab 2016 ender. 

Budgetopfølgningen indeholder indledningsvis Direktionens kommentarer og vurdering af den 
økonomiske situation. Herefter følger Økonomiafdelingens bemærkninger, som er en kort gennemgang 
af driftsområdet herunder serviceudgifter samt anlægsområdet på et overordnet niveau. Derefter 
fremgår oversigtsskemaer og konklusioner for de enkelte fagudvalg. Til sidst i materialet sidder en 
oversigt over foreslåede bevillingsændringer, finansieringsoversigt, resultatopgørelse (eksklusiv og 
inklusiv de foreslåede bevillingsændringer) samt grafer over kommunens likviditet.

Direktionens konklusion

Direktionen noterer sig at det forventede regnskab udviser: 

 et overskud på ordinær drift på 175,8 mio. kr. (målsætning minimum 150 mio. kr.)
 et forventet kassefinansieret anlæg på 85,7 mio. kr. (Målsætning 80 mio. kr.)
 en forventet gennemsnitlig likviditet på 120,0 mio. kr. (Målsætning minimum 80 mio. kr.)

I forhold til målsætningen på anlæg noterer Direktionen sig, at det forventede regnskab svarer til 
målsætningen korrigeret for de beløb som blev overført og frigivet på anlægsområdet i forbindelse med 
overførselssagen fra 2016.

Den samlede drift for indeværende år udviser et forventet mindreforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget, når der ikke tages højde for bankbøgerne. 

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at udvalget forventer en merudgift 
ekskl. bankbøger på 4,0 mio. kr. Alle øvrige udvalg forventer budgetoverholdelse eller mindreforbrug.

Direktionen bemærker, at der forud for fagudvalgenes behandlinger har været forventede merforbrug på 
Børne- og Ungdomsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Udvalgene har iværksat en række 
initiativer, som forventes at give en effekt i retning mod budgetoverholdelse. Direktionen vil følge 
implementering af de besluttede tiltag tæt og arbejde målrettet på sikre, at initiativerne opnår maksimal 
effekt. Refusionsomlægningen er en særlig udfordring i forhold til præcist at forudsige årets udvikling på 
Arbejdsmarkedsudvalgets område, da det er første år efter omlægningen og budgetopfølgningen kan 
således ikke bygges på erfaringer fra tidligere år. Endvidere betyder refusionsomlægning at indsatserne 
skal tilpasses den nye virkelighed.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på nettoudgifterne på 27,3 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget. Det bemærkes, at der i det korrigerede budget indgår låste midler på 12,8 mio. kr. 
Mindreforbruget i forhold til den disponible anlægsramme er således på 14,5 mio. kr.
Anlæg og låneoptagelse udviser et forventet likviditetstræk, som er 4,0 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budget når de politisk vedtagne tillægsbevilling tillægges, og dermed overholdes det oprindelige 
budgets likviditetsforbrug på anlægsområdet.

Direktionen hæfter sig ved, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af maj 2016 udgjorde 124,5
mio. kr. Ud fra budgetopfølgningens forventninger til regnskabsresultatet for 2016, er det Direktionens 
vurdering, at målsætningen om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive indfriet for 
2016. Direktionen anbefaler, at kommunens gennemsnitsbeholdning ligger på et niveau på 120 mio. kr.
Det niveau svarer til ca. 2.000 kr. pr. indbygger. Frederikshavn Kommune vil dog fortsat være blandt de 
danske kommuner, som har den laveste likviditet pr. indbygger. Ved udgangen af 2015 havde 8 
kommuner, herunder Frederikshavn Kommune en gennemsnitlig likviditet på under 2.000 kr. pr. 
indbygger. Niveauet vurderes at være fornuftigt i forhold til ikke at være følsom i forhold til uforudsete 
merudgifter på enkeltområder. Landsgennemsnittet ved udgangen af 2015 var på 6.610 kr. pr. 
indbygger. 

I økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der foretages en midtvejsregulering på netto 1,5 mia. kr. I 
skrivende stund kendes de beløb, som indgår i midtvejsreguleringen ikke. Midtvejsreguleringen 
vedrører overførselsudgifterne på AMU’s område og de DUT reguleringer som er aftalt i 
økonomiforhandlingerne. Den foreliggende budgetopfølgning på AMU’s område viser ikke, at der er et 
mindreforbrug i Frederikshavn Kommune på området for overførsler.
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Resultat af budgetopfølgningen 

Drift (eksklusiv udvalgenes tiltag)

Den gennemførte budgetopfølgning for samtlige udvalgs driftsområder fremgår af nedenstående. Inden 
behandlingen i de politiske udvalg var der en forventning om et merforbrug på driften i forhold til 
korrigeret budget på 2,9 mio. kr. eksklusive bankbøger og et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. inkl. 
bankbøger.

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet
budget 
2016

budget 
2016

regnskab pr. 
30/4

afvigelse 

-=overskud

1 2 3 3 - 2

Tværgående fælles puljer 26.021 8.976 1.021 -7.955

Økonomiudvalget 448.423 447.874 443.887 -3.987

Arbejdsmarkedsudvalget 915.132 919.396 921.200 1.804

Socialudvalget 864.861 870.317 867.317 -3.000

Sundhedsudvalget 331.226 332.521 329.521 -3.000

Børne- og Ungdomsudvalget 862.733 867.951 886.909 18.958

Kultur- og Fritidsudvalget 208.917 210.741 210.850 109

Teknisk Udvalg 57.839 58.278 58.278 0

Plan- og Miljøudvalget 13.366 12.084 12.084 0

Plan- og miljøudvalget - takstfinan. 503 503 503 0

Total inkl. overførte frigivne beløb 3.729.022 3.728.642 3.731.570 2.928

Hertil:

Låste bankbøger 0 17.415 0 -17.415

Total drift inkl. bankbøger 3.729.022 3.746.057 3.731.570 -14.487

Drift inkl. udvalgenes tiltag
I forbindelse med behandlingerne i Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har 
udvalgene taget en række initiativer for at nedbringe de forventede merforbrug. Herefter foreligger der 
følgende forventninger:

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet
budget 
2016

budget 
2016

regnskab pr. 30/4 afvigelse 

-=overskud

1 2 3 3 - 2

Tværgående fælles puljer 26.021 8.976 7.955 -1.021

Økonomiudvalget 448.423 447.874 443.887 -3.987

Arbejdsmarkedsudvalget 915.132 919.396 919.396 0

Socialudvalget 864.861 870.317 867.317 -3.000

Sundhedsudvalget 331.226 332.521 329.521 -3.000

Børne- og Ungdomsudvalget 862.733 867.951 871.951 4.000

Kultur- og Fritidsudvalget 208.917 210.741 210.850 109

Teknisk Udvalg 57.839 58.278 58.278 0

Plan- og Miljøudvalget 13.366 12.084 12.084 0

Plan- og miljøudvalget - takstfinan. 503 503 503 0

Total inkl overførte frigivne beløb 3.729.022 3.728.642 3.721.742 -6.900

Hertil:

Låste bankbøger 0 17.415 0 -17.415

Total drift inkl. bankbøger 3.729.022 3.746.057 3.721.742 -24.315
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Økonomiafdelingens bemærkninger
I nedenstående er kort gennemgået hovedforklaringerne fra de udvalg, som har væsentlige afvigelser 
mellem korrigeret budget og forventet regnskab. For en detaljeret gennemgang henvises til de 
enkelte fagudvalgs egne budgetopfølgninger.

Børne- og Ungdomsudvalget har et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til 
Center for Unge og Center for familie.

På tværgående puljer skyldes 1,021 mio. kr. af mindreforbruget, at den forbrugsmulighed, som var 
indregnet angående efter- og videreuddannelse af lærer og pædagoger allerede er indregnet under 
Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget. Beløbet foreslås tillagt kassen i den medfølgende 
bevillingssag. 
Af puljen på 25 mio. kr. til reservation af servicerammen blev de 16,6 mio. kr. anvendt som finansiering i 
forbindelse med overførslerne og frigivelsen af uforbrugte driftsmidler fra 2015 samt en bevilling på 0,4 
mio. kr. til BUU. Den resterende del forudsættes anvendt i det forventede regnskab for at reservere 
puljen.

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Her er de forventede 
mindreforbrug koncentreret på Ejendomscentret og Center for Økonomi og Personale

Socialudvalget udviser et forventet samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette beløb kan henføres til et 
forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende Center for Social- og Sundhedsmyndighed mens 
Center for Sundhed og Pleje forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Sundhedsudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug 
vedrørende Center for Social og Sundhedsmyndighed (1,4 mio. kr.), Direktørens område (1,4 mio. kr.) 
og Center for Sundhed og pleje (0,8 mio. kr.) mens der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. 
vedrørende Center for Familie.

For de øvrige udvalg er der tale om mindre afvigelser eller forventet balance.

De anførte forventede merforbrug mere end opvejes af de forventede mindreforbrug på andre 
udvalgsområder. Samlet forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. ekskl. de låste midler på 
bankbøgerne. 

I forhold til oprindeligt budget udviser det forventede regnskab et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr.
(ekskl. låste midler).

For serviceudgifternes vedkommende tegner der sig med de nuværende forventninger et forventet 
mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til servicerammen. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab 
til korrektioner af kommunernes serviceramme i 2016, således er Frederikshavn Kommune oprindeligt 
budget rammen for serviceudgifterne. 

På indtægtssiden er der i forventningerne indregnet en række ændrede skøn, som samlet betyder en
forventet merindtægt i forhold til korrigeret budget fra skatter samt tilskud/udligning på 16,5 mio. kr.:

 Merindtægt fra ekstraordinært flygtningetilskud 3,3 mio. kr.
 Tilbagebetaling fra staten (indtægt) vedrørende årsopgørelse af aktivitetsbestemt 

medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2015 på 9,5 mio. kr.
 Forventet efterregulering beskæftigelses tilskuddet for 2015 merindtægt på 7,9 mio. kr.
 Forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 udgift på 0,8 mio. kr. 
 Mindreindtægt på grundskyld som følge af tilbagebetalinger 3,8 mio. kr.
 Merindtægt fra dækningsafgifter på offentlige ejendomme 0,3 mio. kr.

I forhold til grundskylden bemærkes det, at grundskylden er fastfrosset i 2016, og at der i 2. halvår af 
2016 vil blive opkrævet lavere ejendomsskat hos borgerne. Staten dækker imidlertid kommunernes tab 
individuelt og Frederikshavn Kommune vil således blive kompenseret for en nedgang på 5,3 mio. kr. 
Dette er indregnet i skønnet for grundskyld. Den forventede nedgang i indtægterne fra grundskyld
skyldes således tilbagebetalinger i forbindelse med klager over ejendomsvurderingerne.
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Overholdelse af budgettets målsætninger

Budgetopfølgningen viser, at det forventede regnskab pr. 30.4. overholder målsætningen om et 
overskud på minimum 150 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Det forventede regnskab udviser 
et overskud på ordinær drift på 175,8 mio. kr. Forskellen mellem overskuddet på ordinær drift på 134,1 
mio. kr. i korrigeret budget og det forventede regnskab kan henføres til følgende hovedforhold; 

- forventet mindreforbrug på driften på 6,9 mio. kr.
- låste bankbøger på 17,4 mio. kr.
- samt netto-merindtægter fra skatter og tilskud/udligning på 16,5 mio. kr.
- forventet færre renteudgifter på 0,9 mio. kr.

Det bemærkes, at der som forudsætning er indregnet, at de resterende 8,0 mio. kr. af den oprindelige 
pulje på 25,0 mio. kr., som var afsat under Tværgående Fællespuljer som reservation af 
servicerammen, forventes anvendt. Denne forudsætning er gjort for at bringe overensstemmelse 
mellem den metode, som budgettet og forventet regnskab behandler denne pulje på. I og med beløbet 
indgår som et budgetbeløb på driften, så tæller det i budgettet med som et forbrug. Således er de 
resterende 8,0 mio. kr. indregnet som et forventet forbrug for ikke at give et forvrænget billede af 
størrelsen på overskuddet på ordinær drift i forhold til budgettet.

Det forventede kassefinansierede anlægsregnskab udgør 85,7 mio. kr. I det oprindelige anlægsbudget 
for 2016, var der budgetlagt med et kassefinansieret anlæg på 80,0 mio. kr. I forbindelse med
overførslen fra 2015 blev der tillagt budgettet for skattefinansierede anlæg 9,7 mio. kr. som blev frigivet. 
Heraf vedrørte de 7,7 mio. kr. en række ikke færdiggjorte frigivne anlægsprojekter i 2015 (bevilget i 
oprindeligt budget eller givet som tillægsbevillinger i 2015) og de resterende 2,0 mio. kr. vedrører
bæredygtigt børneområde. Når disse forhold medtages overholdes anlægsmålsætningen for de 
skattefinansierede anlæg – efter de nye ØKD regler for anlæg, som er vedtaget af Økonomiudvalget i 
februar 2016.

Budgetopfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning med 
udgangen af året 2016 udgør 120 mio. kr. og dermed overholdes målsætningen om at have en 
gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr.

Serviceudgifter 2016

I forhold til driftsudgifterne er der særligt fokus på serviceudgifterne, idet det er disse udgifter som 
kommunerne risikerer sanktioner ved overskridelse af, hvis kommunerne under ét overskrider 
servicerammen. Servicerammen for Frederikshavn Kommune svarer som udgangspunkt til oprindeligt 
budget. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, vil de individuelle sanktioner blive
fordelt forholdsmæssigt til de kommuner, som ikke har overholdt deres oprindelige budget.

                   Opgørelse af serviceramme og forventede udgifter 2016 (1.000 kr.)
Serviceramme (oprindeligt budget) 2.546.411
Forventet regnskab 30.04.16 - serviceudgifter 2.539.460
Forskel mellem korrigeret ramme og forventet regnskab
(merforbrug)

-6.951

Som det fremgår af ovenstående er det forventningen, at Frederikshavn Kommune vil få et 
mindreforbrug i forhold til servicerammen med ca. 7,0 mio. kr. svarende til ca. 0,2 %.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er sket en korrektion af kommunernes 
serviceramme som følge af det øgede tilskud til flygtninge, hvor Frederikshavn Kommune har modtaget 
3,3 mio. kr. Hvis disse midler, som er fordelt med 0,3 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget og 3,0 mio. kr. 
til Børne- og Ungdomsudvalget, anvendes, skal det ske inden for den oprindelige serviceramme. KL har 
oplyst overfor Center for Økonomi og Personale, at dette forhold vil indgå som en del af årets 
økonomiforhandlinger. I forventet regnskab er midlerne indregnet, og der er således i det nuværende 
forventede forbrug skabt rum til at anvende de 3,3 mio. kr., og samtidig er forventningen et 
mindreforbrug på de anførte 7,0 mio. kr.

I forhold til risikoen for sanktioner vil der kun blive iværksat sanktioner overfor kommunerne, hvis 
kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer 
af, hvor kommunernes regnskaber forventes at ende på landsplan. Det kan dog oplyses, at 
kommunerne de seneste år har overholdt aftalen i regnskabssituationen.
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Anlæg

Netto  (kr. x 1.000) Oprindelig Disponibel Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
ramme budget 

2016
regnskab 
pr. 30/4

afvigelse afvigelse

1 2 3 4 4 - 3 4 - 2

Økonomiudvalget 36.798 50.271 52.381 38.510 -13.872 -11.761

Arbejdsmarkedsudvalget 27 27 27 0 -27 -27

Socialudvalget 2.708 5.683 9.427 2.708 -6.719 -2.975

Sundhedsudvalget 1.482 1.482 3.002 1.482 -1.520 0

Børne- og Ungdomsudvalget 11.142 13.810 14.331 13.810 -521 0

Kultur- og Fritidsudvalget 3.795 5.358 5.944 5.358 -587 0

Teknisk Udvalg 52.693 60.585 64.918 61.095 -3.823 510

Plan- og Miljøudvalget 1.754 1.842 1.842 1.580 -262 -262

Total 110.399 139.056 151.871 124.542 -27.329 -14.515

Som det fremgår, er det forventningen, at der på anlægssiden vil opstå et mindreforbrug på 27,3 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ingen sanktioner i forhold til overskridelser af anlægsområdet i 
regnskabssituationen. Det forventede mindreforbrug kan noteres på alle udvalgsområder.

Kolonnen ”disponibel ramme” viser, hvor stort nettobudgettet er for de enkelte udvalg, fratrukket de 
midler, som blev låst ved overførslerne fra 2015. I forhold til den disponible ramme for 2016 forventes et 
samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Her forventes dog et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Teknisk 
Udvalgs område.

Nedenstående opstilling viser udviklingen i, og forventningen til det skattefinansierede anlæg, som det 
er indregnet i målsætningerne for budgettet.

Skattefinansieret anlægsramme

(beløb i 1.000 kr.)

Oprindeligt budget 80.039

ØKD- frigivelse inden for rammebeløbet 7.678

ØKD- frigivelse Bæredygtigt Børneområde 2.048

Korrigeret ramme for skattefinansieret anlæg 89.766

Forventet regnskab 85.709

Mindreforbrug 4.056
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Tværgående fælles puljer

Puljer til tværgående formål

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
afvigelse

1 2 3 3 - 2

Tværgående fælles puljer 26.021 8.976 7.955 -1.021

Total 26.021 8.976 7.955 -1.021

Reservation af servicerammen på 25 mio. kr. er en sikring af den eksisterende samlede serviceramme 
på drift for 2016. Puljen er brugt til finansiering af ØKD med 16,6 mio. kr. og 0,45 mio. kr. til flere to-
sprogede elever i folkeskolen. Puljen forventes brugt ved årets udgang. 
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Økonomiudvalget

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
afvigelse

1 2 3 3 - 2

Kommunaldirektøren 53.611 53.846 54.779 933

Direktørområder:

Direktørområde Børn, Unge, Kultur og

Arbejdsmarked 84.698 82.784 83.984 1.200

Direktørområde Ledelsessekretariatet, 

Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi 130.708 130.807 130.057 -750

Direktørområde Ejendomscenteret, 

Økonomi og Personale 179.406 180.437 175.067 -5.370

Total før bankbog 448.423 447.874 443.887 -3.987

Bankbøger 0 3.156 0 -3.156

Total inkl. bankbøger 448.423 451.030 443.887 -7.143

Konklusion på budgetrevisionen
De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen gennemgået budget og hidtidigt forbrug, 
samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en 
redegørelse for de væsentligste afvigelser fra forventet regnskab til det korrigerede budget. 

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun 
de omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er 
registreret.

Årets resultat ekskl. bankbøger viser et mindre forbrug på 4,0 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. 
Bankbøgerne udgør et overført overskud på 3,2 mio. kr. Årets resultat inkl. bankbøger viser et mindre 
forbrug på 7,1 mio. kr. 

På Kommunaldirektørens driftsområde forventes et merforbrug på netto 0,9 mio. kr. Merforbruget 
skyldes primært et forventet underskud på byggesagsgebyrer i Center for Teknik og Miljø på 1,7 mio. kr. 
På de administrative konti i Center for Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv forventes et overskud på 
0,8 mio. kr. 

På Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på netto 1,2 mio. kr. 
Merforbruget skyldes primært lønudgifter i Center for Unge og sekundært et overskud på direktørens 
konto på 0,5 mio. kr. 

På Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi forventes et mindre 
forbrug på netto 0,75 mio. kr. Afdeling Ledelsessekretariatet forventer et overskud på 0,25 mio. kr. på 
de administrative konti. Centre under social- og sundhedsområdet forventer et overskud på 0,5 mio. kr., 
heraf 0,3 mio. kr. under Handicap- og Ældrerådet.

På Direktørområdet Ejendomscenteret, Økonomi og Personale forventes et mindre forbrug på netto 5,4 
mio. kr. Økonomiafdelingen forventer et overskud på 2,2 mio. kr., heraf vakante stillinger på 1,7 mio. kr. 
Derudover forventes overskud på 0,5 mio. kr. på boligforanstaltninger. Forsikringsområdet har de 
seneste år vist en gunstig udvikling med færre skader og uheld. Et gennemført forsikringsudbud har 
også medført et mindre forbrug i 2016. Sammenlagt forventes et overskud på 3,0 mio. kr. på 
forsikringsområdet. HR, Løn og Personale forventer et underskud på 1,1 mio. kr. Underskuddet skyldes 
barselsudligningsordningen og tjenestemandspensioner på i alt 3,2 mio. kr. HR, Løn og Personale 
vurderer, at antallet af barsler er på samme niveau som i 2015. Barselsudligningsordningen forventer et 
underskud på 1,5 mio. kr. Tjenestemandspensioner forventer et underskud på 1,7 mio. kr., som primært 
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skyldes opsagte lærere og skoleledere. Ejendomscenteret forventer et overskud på 1,1 mio. kr. 
Overskuddet skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. på området for energiudgifter. 

Se uddybende forklaringer på foranstående afvigelser i kommende afsnit. 

Det forventede regnskab på anlægsområdet er 38,5 mio. kr. Oprindeligt budget udgør 36,8 mio. kr. og 
korrigeret budget udgør 52,4 mio. kr. Overførsler udgør samlet 15,6 mio. kr. Sammenholdt med det 
forventede regnskab vil området komme ud med et mindre forbrug på 13,9 mio. kr. 

Forskellen på 1,7 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget skyldes overførte 
låneberettigede og skattefinansierede anlæg. Overførsler med forbrugsmulighed udgør 13,5 mio. kr. 
Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at mindre forbruge i forhold til den finansielle ramme 
med 5,7 mio. kr. 

. 
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Arbejdsmarkedsudvalget

Ekskl. udvalgets tiltag

Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
budget 
2016

regnskab 
pr. 30/4

regnskab 
pr. 31/8

afvigelse

1 2 3 4 3 - 2

Integration 39.872 33.872 31.000 -2.872

Førtidspensioner 309.249 309.249 312.000 2.751

Ressourceforløb 29.431 29.431 30.000 569

Jobafklaring 12.631 12.631 14.000 1.369

Sygedagpenge 92.201 92.201 83.500 -8.701

Kontanthjælp 75.268 75.268 92.900 17.632

Uddannelseshjælp 29.758 29.758 33.200 3.442

Kontantydelse 1.143 1.143 600 -543

Revalidering 21.567 15.117 11.000 -4.117

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049 110.049 122.500 12.451

Jobtræning, servicejob 4.000 4.100 3.500 -600

Seniorjob 10.500 10.500 10.500 0

Beskyttet beskæftigelse 2.700 2.800 2.800 0

Midlertidig arb. ydelse. drift 800 800 200 -600

Forsikrede ledige 140.290 140.290 131.500 -8.790

Arbejdsmarkedsydelse 11.885 11.885 3.000 -8.885

Beskæftigelsesordninger 23.000 27.302 30.000 2.698

Effekt ændrede indsatsområder -12.212 0 0 0

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 0

Jobrotation 10.000 10.000 6.000 -4.000

Total 915.132 919.396 921.200 1.804

Bankbog 0 1.817 -1.817

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 921.213 921.200 -13

Inkl. udvalgets tiltag

Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
budget 
2016

regnskab 
pr. 30/4

regnskab 
pr. 31/8

afvigelse

1 2 3 4 3 - 2

Integration 39.872 33.872 31.000 -2.872

Førtidspensioner 309.249 309.249 312.000 2.751

Ressourceforløb 29.431 29.431 30.000 569

Jobafklaring 12.631 12.631 14.000 1.369

Sygedagpenge 92.201 92.201 83.500 -8.701

Kontanthjælp 75.268 75.268 91.096 15.828

Uddannelseshjælp 29.758 29.758 33.200 3.442

Kontantydelse 1.143 1.143 600 -543

Revalidering 21.567 15.117 11.000 -4.117

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049 110.049 122.500 12.451
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Jobtræning, servicejob 4.000 4.100 3.500 -600

Seniorjob 10.500 10.500 10.500 0

Beskyttet beskæftigelse 2.700 2.800 2.800 0

Midlertidig arb. ydelse. drift 800 800 200 -600

Forsikrede ledige 140.290 140.290 131.500 -8.790

Arbejdsmarkedsydelse 11.885 11.885 3.000 -8.885

Beskæftigelsesordninger 23.000 27.302 30.000 2.698

Effekt ændrede indsatsområder -12.212 0 0 0

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 0

Jobrotation 10.000 10.000 6.000 -4.000

Total 915.132 919.396 919.396 0

Bankbog 0 1.817 -1.817

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 921.213 919.396 -1.817

Konklusion
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en 
redegørelse for de væsentligste afvigelser. 

Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Over- og underskud fra 2015 er indregnet i udvalgets 
nettobudget. 

Konklusion på budgetrevisionen.
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 30.04.16 udgør ekskl. bankbøger 919.396 mio. kr.
Incl. bankbøger er nettobevillingen på 921.213 mio.kr.  
Det faktiske nettoforbrug pr. 30/4 udgør 295.198 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 32,1 % 
inden periodisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til udbetaling Danmark. 
I forhold til oprindelig budget 2016 er der sket følgende bevægelser:

Oprindelig budget 915.1mio. kr.
Frigivet beløb     5,4 mio.kr.
Bankbog     1,8 mio. kr.
Overført ungeenhed    -1.1 mio. kr.
Korrigeret budget 921,2 mio. kr.

Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen:
Pr. 30. april 2016 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 1,8 mio. kr.
I år er der større usikkerhed omkring det forventede resultat på grund af refusionsreformen. Dette 
skyldes større usikkerhed omkring antallet af helårspersoner samt refusionsprocenter. På flere af 
områderne er der kun 2 måneders data at gå ud fra.
Da resultatet af midtvejsreguleringerne (finder sted primo juli 2016) ikke er kendt, er det også et punkt, 
som er med til at forøge usikkerheden af resultatet.  

Arbejdsmarkedschefen vil i separate punkter på AMU`s møde fremlægge en redegørelse for, hvordan 
det forventede merforbrug på 1,8 mio. kr. vil blive afviklet i løbet af året. 
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Socialudvalget

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = overskud budget 

2016
budget 
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 3 – 2

Center for Handicap og Psyk. 91.731 95.273 95.273 0

Center for Social og 
Sundhedsmyndighed

735.135 737.835 730.335 -7.500

Center for Sundhed og Pleje 29.903 35.319 39.819 4.500

Direktørens område 8.092 1.890 1.890 0

Total ekskl. bankbøger 864.861 870.317 867.317 -3.000

Hensatte beløb:

Bankbøger* 4.092 -4.092

Total inkl. bankbøger 874.409 -7.092

* De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 
økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. fremtidig option.

Konklusion på budgetopfølgningen
De budgetansvarlige har sammen med økonomiafdelingen gennemgået budget og hidtidigt forbrug, 
samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en 
redegørelse for de væsentligste afvigelser. 

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun 
de omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er 
registreret. 

Socialudvalgets korrigerede budget for 2016 udgør 870,3 mio. kr. netto, ekskl. bankbøger fra 2015 på i 
alt 4,1 mio. kr., som ikke indgår i budgetopfølgningens estimater.

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 30/4-2016 viser, at der pt. forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. 
kr. for indeværende driftsår. 
Budgetopfølgningen pr 30/4-2016 er baseret på udviklingen i årets første 4 måneder og kendte forhold i 
øvrigt. Afvigelserne er beskrevet i de enkelte centres redegørelser.

Budgetopfølgningen er i øvrigt udarbejdet uden evt. afledte virkninger af den potentielle tilførsel af 
midler fra puljen til værdig ældrepleje. Frederikshavn Kommunens andel heraf forventes at udgøre 13,7 
mio. kr. der tilføres i august 2016. Ansøgningsprocessen håndteres pt. administrativt og når det 
endelige tilsagn foreligger, skal selve udmøntningen behandles i Socialudvalget indenfor de angivne 
kriterier der følger af tilsagnet.

Dem der kan selv, skal selv:
Med afsæt i denne overskrift tog Socialudvalget medio 2014 hul på store besparelser som var 
nødvendige for at styrke kommunens fremtidige økonomi.

Visionen - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette 
betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at 
vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere 
som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil 
være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi – er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten 
i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.
Der arbejdes, - med afsæt i ovennævnte -, intensivt videre med den politiske vision og strategi og det 
kan konkluderes at de opnåede resultater i 2015 ses forsætte i positiv retning primo 2016, idet der 
isoleret ses et nettomindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr., der væsentligst kan relateres til disse 
indsatsområder.

Modsat ses merforbrug væsentligst på flg. områder: 
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 Hjemmeplejen (kommunale udfører) 5,5 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til 
regnskab 2015, hvor der kunne konstateres et merforbrug på 7,9 mio. kr..

Den samlede anlægsramme udgør 2,7 mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 2,7 mio. kr. og 
dermed balance mellem budget og forbrug.

Hertil kommer overført overskud fra 2015 på 6,7 mio. kr.
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Sundhedsudvalget

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet

- = overskud budget 

2016

budget 

2016

regnskab pr. 

30/4 2016

regnskab pr. 

31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 3 – 2

Social og Sundhedsmyndighed 218.305 218.804 217.404 -1.400

Sundhed og Pleje 78.478 81.727 80.927 -800

Tandpleje og Sundhedstjeneste 28.183 28.520 29.120 600

Direktørens område 6.259 3.471 2.071 -1.400

Total ekskl. bankbøger 331.225 332.522 329.522 -3.000

Hensatte beløb:

Bankbøger* 3.330 -3.330

Total ekskl. bankbøger 335.855 -6.330

*De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, 
iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår alene som en evt. fremtidig 
option.

Konklusion på budgetopfølgningen
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en 
redegørelse for de væsentligste afvigelser. 

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun 
de omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er 
registreret. 

Sundhedsudvalgets korrigerede budget for 2016 udgør 332,5 mio. kr. netto, ekskl. bankbøger fra 2015 
på i alt 3,3 mio. kr., som ikke indgår i budgetopfølgningens estimater.

Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30/4-16 viser, at der pt. forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. 
kr. der væsentligst vedrører:

Budgettet og betaling til medfinansiering af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter udgør den 
væsentligste del af udvalgets budgetramme, og afvigelser på dette område kan derfor også medvirke til 
store forskydninger i de forventede resultater.  I efteråret 2015 var der indikationer på at de månedlige 
afregninger var stagnerende. Denne positive tendens ses også i de første 4 måneder af 2016, hvorfor 
der forventes et mindreforbrug på området på ca. 2,4 mio. kr. 
I ovenstående forventning er det forudsat, at betalingerne for de resterende 8 måneder i 2016 vil følge
det periodiserede budget.

Betaling for vederlagsfri fysioterapi forventes ikke kunne afholdes indenfor det eksisterende budget, og 
dermed et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Under Direktørens område er der afsat 3,0 mio. kr. til afledte udgifter i forbindelse med 
sundhedsaftalen, der forventes på dette område et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
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Børne- og Ungdomsudvalget

Ekskl. udvalgets beslutninger

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = overskud budget 

2016
budget 
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 3 – 2

Direktørens område -3.741 -4.068 -1.770 2.298

Center for Skole 418.564 429.540 428.259 -1.281

Center for Børn 173.032 174.177 173.451 -726

Fritidscentre og aftenklubber 17.579 17.157 17.157 0

Center for Unge 134.115 78.301 83.414 5.113

Center for Familie 123.184 172.844 186.398 13.554

Total 862.733 867.951 886.909 18.958

Bankbøger 0 1.078 -1.078

Total drift med bankbøger 862.733 869.029 17.880

Inkl. udvalgets beslutninger

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = overskud budget 

2016
budget 
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 3 – 2

Direktørens område -3.741 -4.068 -1.770 2.298

Center for Skole 418.564 429.540 428.259 -1.281

Center for Børn 173.032 174.177 173.451 -726

Fritidscentre og aftenklubber 17.579 17.157 17.157 0

Center for Unge 134.115 78.301 83.414 5.113

Center for Familie 123.184 172.844 186.398 13.554

Initiativer besluttet af udvalget - - -14.958 -14.958

Total 862.733 867.951 871.951 4.000

Bankbøger 0 1.078 -1.078

Total drift med bankbøger 862.733 869.029 2.922

Konklusion på budgetopfølgningen
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2016 udviser et samlet merforbrug på 19,0 
mio. kr. for indeværende regnskabsår.

Det forventede merforbrug dækker primært over henholdsvis: 

1. Direktørens område forventes at komme ud af 2016 med et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket 
skyldes område som endnu ikke er politisk vedtaget, samt beslutninger som ikke får 
helårsvirkning i 2016 vedr. omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområde. I merforbruget 
er der modregnet 0,35 mio. til at sikre helårsvirkning i 2016.

2. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2016 med et mindreforbrug på 1,3 mio. 
kr. Den primære årsag er et ekstraordinært integrationsbeløb på ca. 4,5 mio. kr. Husleje på 
Heldagsskoleafdelingen jf. Bæredygtig Børneområde endnu ikke er effektueret. 
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3. Center for Børn forventes samlet set at komme ud af 2016 med et overskud på 0,7 mio. kr. Den 
primære årsag er de økonomiske midler, der er afsat til regulering af ekstra børn. 

4. I Center for Unge forventes i 2016 et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget er lokaliseret 
omkring STU-området samt ikke-realiserede besparelser i Ungdomsskolen og 10. 
klassecentret.

5. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2016 med et underskud på 13,5 mio. kr., 
som skal ses i sammenhæng med underskud på 13,2 mio. kr. i regnskab 2015 på 
forebyggelses- og anbringelsesområdet på tværs af udvalgene. Der ses et fald i antallet af 
anbringelser, men udgiftsniveauet på den samlede indsats på forebyggelse og anbringer følger 
ikke tilsvarende med nedad.

Udvalgets tiltag – besluttet 2. juni 2016

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres udvalgsmøde d. 2. juni 2016 at foretage en række 
initiativer med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

I forhold til Center for familie:

- Tidligt i Livet – vores liv (fokuseret forandring)
- Vores liv – så normalt som muligt

Forandringerne forudsætter, at der arbejdes med serviceniveau, visitation, sagsbehandling, 2. 
tilbudsvifte og 3. tilbudsvifte.

I forhold tik Center for unge:

- Etablering af Lokal STU med mere erhvervsrettet tilgang

Øvrige tiltag:

- Omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet
- At der generelt findes midler til at sikre budgetoverholdelse i 2016.
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Kultur- og Fritidsudvalget

(nettobeløb i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = overskud budget

2016
budget
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 3 - 2

Bibliotek og Borgerservice 132.982 133.710 134.636 926

Fritid 19.376 19.211 19.335 124

Kultur 30.168 31.329 30.405 -924

Folkeoplysning 26.391 26.491 26.474 -17

Total drift uden bankbøger 208.917 210.741 210.850 109

Bankbøgerne 0 3.914 -3.914

Total drift med bankbøger 208.917 214.655 -3.805

Konklusion på budgetopfølgningen
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2016 ses et underskud på 0,1 mio. kr.

Det forventede underskud i 2016 skyldes primært et underskud i Center for Bibliotek og Borgerservice, 
hvor der forventes et underskud på Udbetaling Danmark på 1,0 mio. kr. (måske 1,5).

Siden regnskabsaflæggelsen for 2015 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,9 mio. kr. overført til 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og 
indgår derfor ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets forbrugsramme i 2016.
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Teknisk Udvalg

(nettobeløb vist i 1.000 kr.)
- = overskud

Oprindeligt
budget 
2016

Korrigeret
budget 
2016

Forventet
Regnskab
Pr. 30/4

2016

Forventet
Regnskab
Pr. 31/8

2016

Forventet
afvigelse

1 2 3 4 3-2

Direktørens område 120 -363 -363 0

Center for Teknik og Miljø 3.198 3.488 3.488 0

Ejendomscentret -56 311 311 0

Center for Park og Vej 38.377 38.642 38.642 0

Vintertjeneste 16.200 16.200 16.200 0

Total 57.839 58.278 58.278 0

Bankbøgerne 0 28 0 -28

Total drift med bankbøger 57.839 58.306 58.278 -28

Konklusion på budgetrevisionen
Overordnet udviser budgetrevisionen pr. 30. april for Teknisk Udvalg, at resultatet inkl. bankbøger bliver 
et mindreforbrug på 28 t.kr.

Resultatet kan henføres til en positiv bankbog på 28 t. kr. fra tidligere år. Driften uden bankbøger 
forventes at holde budgettet. 

Udvalgets anlægsramme forventes at udvise et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. 
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Plan- og Miljøudvalget

Skattefinansieret 

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = overskud budget 

2016
budget
2016

regnskab 
pr. 30/4

regnskab 
pr. 31/8

afvigelse

1 2 3 4 3 – 2

Kollektiv trafik
Projekter

13.366
0

12.967
-883

12.967
-883

0
0

Total 13.366 12.084 12.084 0

Takstfinansieret

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = overskud budget 

2016
budget 
2016

regnskab 
pr. 30/4

regnskab 
pr. 31/8

afvigelse

1 2 3 4 3 - 2

Renovation udgifter
Renovation indtægter

69.612
-69.108

69.612
-69.108

69.612
-69.108

0
0

Total 503 503 503 0

Konklusion på budgetrevisionen
Overordnet viser budgetrevisionen pr. 31. august 2016, at Plan- og Miljøudvalget forventer at overholde 
deres driftsbudget. 

Plan- og Miljøudvalgets anlægsramme forventes at komme med et overskud på 262 t.kr.

Projekt Trafikterminalen er budgetmæssigt overført med 1.703 t.kr. fra regnskabsår 2014 i særskilt 
bevillingssag. Der blev i overførselssagen overført 1.233 t.kr. fra 2015. Der forventes brugt 1.233 t.kr. i 
2016 svarende til overførslen fra 2015.
Projekt Nedrivningspuljen er overført med 47 t.kr. i overførselssagen. Puljen var oprindeligt på 9,4 mio. 
kr., hvor af 40 % af beløbet er egenfinansiering. Der forventes et merforbrug på 300 t.kr. som skyldes, 
at igangværende bygninger ikke er afsluttet i forhold til udgifter og refusion. Tilgang af bygninger til 
puljen sker indtil ultimo juni 2016. Merforbruget ses som en likviditetsmæssig periodeforskydning. 
Projektet er omfattet af overførselsreglen om ekstern finansiering, som giver mulighed for fuld 
forbrugsmulighed. 
Pulje for digitalisering er overført med underskud på 69 t.kr. Korrigeret budget udgør et indtægtskrav på 
18 t.kr. Der forventes et underskud på 18 t.kr. 
Naturstyrelsens Life 12-projekter er overført med underskud på 1.123 t.kr. Underskuddet udlignes 
henover budgetperioden 2017-2020.

Den takstfinansierede del af Plan- og Miljøudvalgets område forventer balance mellem forventet 
regnskab og budget. 
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Bevillingsændring 2016
Pr. jun 2016

Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger. 

Fortegnsforklaring: - (minus) = reduktion af udgifter/forøgelse af indtægter

Kolonnen "Lb.nr." henviser til de forklaringer der er  vedr. de enkelte bevillingsmæssige ændringer, 

der er nævnt nedenfor.

I kolonnen "Bevillingsændringer" er angivet en kort tekst for de enkelte bevillingsændringer.

Beløbskolonnen angiver de beløb, som de enkelte ændringer påvirker hver bevilling med.

Under afsnittet "Likvide midler", kan man se hvad ændringerne påvirker nettobalancen med.

Lb.nr. Bevillingsændringer: Beløb

1 Ekstra integrationstilskud 3.324.000

I aftalen af 18. marts 2016 mellem regeringen og KL blev det besluttet

at forhøje integrationstilskuddet med 225 mio. kr. til i alt 425 mio. kr.

For Frederikshavn Kommune betyder det et ekstra tilskud på 3.324.000 kr.

Det er politisk aftalt at det ekstra tilskud skal fordeles med 3.000.000 kr. 

til Børne- og Ungdomsudvalget om 324.000 kr. til Arbejdsmarkeds-

udvalget.

2 Nul-stilling af pulje -1.021.000

I forbindelse med skolestrukturreformen blev det aftalt at der skulle 

afsættes midler til efteruddannelse af lærer og pædagoger. På budgettet

blev der på tværgående fællespulje afsat 1,0 mio. kr. til formålet.

Det er konstateret at kommunen modtager et tilskud til formålet.

Tilskuddet tilgår Børne- ogUngdomsudvalget og er ikke budgetlagt, hvorfor

der kan afholdes udgifter til efteruddannelse for beløbet. Der er således

ikke behov for de afsatte midler, hvorfor de kan lægges i kassen.

3 Udbetaling Danmark 1.100.000

I budgettet er der indarbejdet et budgetbeløb til betaling til

Udbetaling Danmark. Det har vist sig at det afsatte budgetbeløb ikke 

er tilstrækket. Der foreslås derfor, at der disponeres 1,1 mio. kr. 

fra pulje til reservation af serviceramme til afdækning af det forventede 

merforbrug til betaling til udbetaling Danmark.

4 Erhvervsplaymaker 240.000

Der er et ønske om at etablere en stilling som erhvervsplaymaker.

Dert er meningen at erhvervsplaymakeren skal sikre en kobling mellem

skole og erhvervslivet med formål at få unge til at vælge en erhvervsfaglig

uddannelse. Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og

Ungsomsudvalget bidrager hver med 1/3 af udvalget driftsbudget

Erhvervsplaymakeren placeret organisatorisk under Børne- og Ungdoms-

udvalget.

5 Flytning af midler vedr. inkontinens 908.180

I forbindelse med flytning af hjemmesygeplejen fra Social til Sundhed, 

blev alle budgetmidlerne til indkøb af inkontinens hjælpemidler ligeledes

flyttet til Sundhedsudvalget (opgaven lå på daværende tidspunkt i 
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hjemmesygeplejen).

Opgaven omkring indkøb af inkontinens hjælpemidler er efterfølgende 

blevet todelt – Sundhedsområdet udfører opgaven i forhold til borgere 

i eget hjem, hvor plejecentrene udfører opgaven i relation til borgere i

plejebolig. Det for at have et nærhedsprincip i forhold til udførelse af

opgaven (personalet på plejecentrene har et indgående kendskab til 

beboernes behov). Samme princip anvendes for CHP, som i 2014 fik 

overført budgetmidler til opgaven.

Lb.nr. Bevillingsændringer: Beløb

DRIFT

Økonomiudvalg

4 Erhvervsplaymaker -120.000

Arbejdsmarkedsudvalg

1 Ekstra integrationstilskud 324.000

4 Erhvervsplaymaker -120.000

Socialudvalget

5 Flytning af midler vedr. inkontinens -908.180

Sundhedsudvalget

5 Flytning af midler vedr. inkontinens 908.180

Børne- og Ungdomsudvalg

1 Ekstra integrationstilskud 3.000.000

4 Erhvervsplaymaker 240.000

Kultur- og Fritidsudvalget

3 Udbetaling Danmark 1.100.000

Tværgående fællespulje

2 Nul-stilling af pulje -1.021.000

3 Udbetaling Danmark -1.100.000

BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Tilskud udligning

1 Ekstra integrationstilskud -3.324.000

Likvide midler

2 Nul-stilling af pulje 1.021.000

Samlet påvirkning af likvide midler (opsparing til kassen) 1.021.000

Balance 0
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alle tal i 1.000. kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet 

 - angiver indtægt budget budget pr. regnskab

2016 pr. 30.04.16 30.04.16 pr. 30.04.16

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  ………………………………………………………………………..-2.718.098 -2.718.098 -947.425 -2.714.603

    Generelle tilskud (inkl. momsrefusion) …………………………………………………………………………..-1.175.137 -1.175.137 -365.587 -1.195.097

    Indtægter i alt …………………………………………………………-3.893.234 -3.893.234 -1.313.011 -3.909.700

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………………….. 26.021 8.976 0 7.955

Økonomiudvalget ………………………………………………………………….448.423 451.030 176.893 443.887

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………………………………………915.132 921.214 293.887 919.396

Socialudvalget …………………………………………………………………………864.861 874.410 296.510 867.317

Sundhedsudvalget ……………………………………………………………………331.226 335.852 107.591 329.521

Børne- og Ungdomsudvalget …………………………………………………..862.733 869.029 260.121 871.951

Kultur og Fritidsudvalget ………………………………………………………208.917 214.655 82.362 210.850

Teknisk Udvalg …………………………………………………………………………57.839 58.307 17.306 58.278

Plan- og Miljøudvalget …………………………………………………………………13.366 12.084 8.733 12.084

    I alt  …………………………………………………………………………….3.728.518 3.745.557 1.243.404 3.721.239

Renter m.v.  ……………………………………………………………………..13.607 13.607 5.442 12.683

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  ………………………..-151.109 -134.071 -64.165 -175.778

overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ………………………………………………………………….52.703 75.585 10.735 58.415

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

Socialudvalget  ……………………………………………………………………….2.708 9.427 107 2.708

Sundhedsudvalget  ………………………………………………………………….1.482 3.002 380 1.482

Børne- og Ungdomsudvalget  ………………………………………………………11.142 14.331 1.941 13.810

Kultur og Fritidsudvalget  …………………………………………………………….3.795 5.944 634 5.358

Teknisk Udvalg  ………………………………………………………………………52.693 64.918 12.315 61.095

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………………………………………………1.754 1.842 342 1.580

    I alt  …………………………………………………………………………………..126.304 175.075 26.453 144.447

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  …………………………………………………-15.905 -23.204 -1.312 -19.905

Øvrige anlægsindtægter ……………………………………………… 0 0 -400 0

    I alt  …………………………………………………………………………………..-15.905 -23.204 -1.712 -19.905

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ……………..-40.710 17.800 -39.424 -51.236

overskud underskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

     Drift (netto)  ……………………………………….…………………………………………………………..503 503 -4.464 503

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  …………………..503 503 -4.464 503

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………………………………….-40.207 18.304 -43.889 -50.733

overskud underskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
Budget 2016
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alle tal i 1.000. kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet 

 - angiver indtægt budget budget pr. regnskab

2016 pr. 30.04.16 30.04.16 pr. 30.04.16

Likvid beholdning primo året -56.473 -36.288 -36.288 -36.288

Negat iv beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negat iv beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -40.207 0 -43.889 -50.733

Optagne lån  ………………………………………………………………………….-48.765 -73.687 -25.000 -55.295

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

    I alt  …………………………………………………………………………………..-88.972 -73.687 -68.889 -106.028

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 18.304 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ………………………………………………………………………….69.906 69.906 20.974 68.571

Øvrige balanceforskydninger ………………………………………………………….4.279 16.414 41.195 1.472

    I alt  …………………………………………………………………………………..74.185 104.624 62.169 70.044

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 14.787 -30.937 6.720 35.985

Opsparing Forbrug Opsparing Opsparing

Kursregulering m.v. af likvide aktiver

Likvid beholdning ultimo året -41.686 -67.225 -29.568 -303

Negat iv beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negat iv beholdn.
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Gennemsnitslikviditet i mio. kr.

31.03.16 30.04.16 31.05.16
forv. regnskab 

30.04.16

116,8 119,4 124,5 120,0

Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet 

Alle tal er i 1.000 kr. budget budget pr. regnskab

2016 pr. 30.04.16 30.04.16 pr. 30.04.16

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.729.022 3.746.060 1.238.940 3.721.743

Serviceudgif ter  ………………………………………..2.546.411 2.558.470 866.260 2.539.460

Aktivitetsbestemt medf. af  sundhed….. 202.163 203.063 66.222 200.663

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.487 5.927 3.593 5.926

Indtægter f ra den centrale ref . ordning -21.406 -21.406 -9.067 -24.541

Overførsler  ……………………………………………841.791 845.690 280.249 863.812

Forsikrede ledige ……………………………… 152.175 152.175 35.614 134.500

Takstf inansieret  ……………………………………. 2.402 2.142 -3.932 1.923

B. Anlægsvirksomhed: 110.399 151.871 24.741 124.542

Bruttoanlægsudgifter  ……………………………………..126.304 175.075 26.453 144.447

Anlægsindtægter ……………………………………… 0 0 -400 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -15.905 -23.204 -1.312 -19.905

C. Renter - netto  ………………………………………13.607 13.607 5.442 12.683

D. Balanceforskydninger: 4.279 16.414 41.195 1.472

Indskud i Landsbyggefonden …………………. 5.500 15.577 -1.765 2.200

Frigivelse af deponerede beløb …………. -1.858 -1.858 0 -1.858

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 2.019 4.077 3.210 403

Øvrige balanceforskydninger  ………………………………..-1.381 -1.381 39.750 727

E. Afdrag på lån  ………………………………………………69.906 69.906 20.974 68.571

F. Generelle tilskud og udligning  …………………………..-1.175.137 -1.175.137 -365.587 -1.195.097

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.752.076 2.822.721 965.705 2.733.915

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. 

1 Kommuneskat………………………………………….-2.434.340 -2.434.340 -813.734 -2.434.340

2 Selskabsskatter  ………………………………………..-42.914 -42.914 -14.305 -42.914

3 Dødsboskat………………………………...………………..-1.423 -1.423 -1.423 -1.423

4 Grundskyld  ……………………………………………….-235.531 -235.531 -115.844 -231.688

5 Dækningsafgif ter  …………………………………………-3.889 -3.889 -2.119 -4.239

6 Lånoptagelse  ……………………….. -48.765 -73.687 -25.000 -55.295

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………………………………14.787 -30.937 6.720 35.984

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.752.076 -2.822.721 -965.705 -2.733.914

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -56.473 -36.288 -36.288 -36.288

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 14.787 -30.937 6.720 35.984

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -41.686 -67.225 -29.568 -304

FINANSIERINGSOVERSIGT
Budget 2016
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alle tal i 1.000. kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet 

 - angiver indtægt budget budget pr. regnskab

2016 pr. 30.04.16 30.04.16 pr. 30.04.16

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  ………………………………………………………………………..-2.718.098 -2.718.098 -947.425 -2.714.603

    Generelle tilskud (inkl. momsrefusion) …………………………………………………………………………..-1.175.137 -1.178.461 -365.587 -1.195.097

    Indtægter i alt …………………………………………………………-3.893.234 -3.896.558 -1.313.011 -3.909.700

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………………….. 26.021 6.855 0 7.955

Økonomiudvalget ………………………………………………………………….448.423 450.910 176.893 443.887

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………………………………………915.132 921.418 293.887 919.396

Socialudvalget …………………………………………………………………………864.861 875.318 296.510 867.317

Sundhedsudvalget ……………………………………………………………………331.226 334.944 107.591 329.521

Børne- og Ungdomsudvalget …………………………………………………..862.733 872.269 260.121 871.951

Kultur og Fritidsudvalget ………………………………………………………208.917 215.755 82.362 210.850

Teknisk Udvalg …………………………………………………………………………57.839 58.307 17.306 58.278

Plan- og Miljøudvalget …………………………………………………………………13.366 12.084 8.733 12.084

    I alt  …………………………………………………………………………….3.728.518 3.747.860 1.243.404 3.721.239

Renter m.v.  ……………………………………………………………………..13.607 13.607 5.442 12.683

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  ………………………..-151.109 -135.092 -64.165 -175.778

overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ………………………………………………………………….52.703 75.585 10.735 58.415

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

Socialudvalget  ……………………………………………………………………….2.708 9.427 107 2.708

Sundhedsudvalget  ………………………………………………………………….1.482 3.002 380 1.482

Børne- og Ungdomsudvalget  ………………………………………………………11.142 14.331 1.941 13.810

Kultur og Fritidsudvalget  …………………………………………………………….3.795 5.944 634 5.358

Teknisk Udvalg  ………………………………………………………………………52.693 64.918 12.315 61.095

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………………………………………………1.754 1.842 342 1.580

    I alt  …………………………………………………………………………………..126.304 175.075 26.453 144.447

Anlægsindtægter

    Salg af  jord og bygninger  …………………………………………………-15.905 -23.204 -1.312 -19.905

Øvrige anlægsindtægter ……………………………………………… 0 0 -400 0

    I alt  …………………………………………………………………………………..-15.905 -23.204 -1.712 -19.905

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ……………..-40.710 16.779 -39.424 -51.236

overskud underskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

     Drif t (netto)  ……………………………………….…………………………………………………………..503 503 -4.464 503

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  …………………..503 503 -4.464 503

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………………………………….-40.207 17.283 -43.889 -50.733

overskud underskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE  (inkl. forelsåede bevillingsændringer)
Budget 2016
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alle tal i 1.000. kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet 

 - angiver indtægt budget budget pr. regnskab

2016 pr. 30.04.16 30.04.16 pr. 30.04.16

Likvid beholdning primo året -56.473 -36.288 -36.288 -36.288

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negat iv beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -40.207 0 -43.889 -50.733

Optagne lån  ………………………………………………………………………….-48.765 -73.687 -25.000 -55.295

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

    I alt  …………………………………………………………………………………..-88.972 -73.687 -68.889 -106.028

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 17.283 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ………………………………………………………………………….69.906 69.906 20.974 68.571

Øvrige balanceforskydninger ………………………………………………………….4.279 16.414 41.195 1.472

    I alt  …………………………………………………………………………………..74.185 103.603 62.169 70.044

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 14.787 -29.916 6.720 35.985

Opsparing Forbrug Opsparing Opsparing

Kursregulering m.v. af likvide aktiver

Likvid beholdning ultimo året -41.686 -66.204 -29.568 -303

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negat iv beholdn. Negativ beholdn.
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Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet 

Alle tal er i 1.000 kr. budget budget pr. regnskab

2016 pr. 30.04.16 30.04.16 pr. 30.04.16

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.729.022 3.748.363 1.238.940 3.721.743

Serviceudgif ter  ………………………………………..2.546.411 2.560.773 866.260 2.539.460

Aktivitetsbestemt medf. af  sundhed….. 202.163 203.063 66.222 200.663

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.487 5.927 3.593 5.926

Indtægter f ra den centrale ref . ordning -21.406 -21.406 -9.067 -24.541

Overførsler  ……………………………………………841.791 845.690 280.249 863.812

Forsikrede ledige ……………………………… 152.175 152.175 35.614 134.500

Takstf inansieret  ……………………………………. 2.402 2.142 -3.932 1.923

B. Anlægsvirksomhed: 110.399 151.871 24.741 124.542

Bruttoanlægsudgifter  ……………………………………..126.304 175.075 26.453 144.447

Anlægsindtægter ……………………………………… 0 0 -400 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -15.905 -23.204 -1.312 -19.905

C. Renter - netto  ………………………………………13.607 13.607 5.442 12.683

D. Balanceforskydninger: 4.279 16.414 41.195 1.472

Indskud i Landsbyggefonden …………………. 5.500 15.577 -1.765 2.200

Frigivelse af deponerede beløb …………. -1.858 -1.858 0 -1.858

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 2.019 4.077 3.210 403

Øvrige balanceforskydninger  ………………………………..-1.381 -1.381 39.750 727

E. Afdrag på lån  ………………………………………………69.906 69.906 20.974 68.571

F. Generelle tilskud og udligning  …………………………..-1.175.137 -1.178.461 -365.587 -1.195.097

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.752.076 2.821.700 965.705 2.733.915

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. 

1 Kommuneskat………………………………………….-2.434.340 -2.434.340 -813.734 -2.434.340

2 Selskabsskatter  ………………………………………..-42.914 -42.914 -14.305 -42.914

3 Dødsboskat………………………………...………………..-1.423 -1.423 -1.423 -1.423

4 Grundskyld  ……………………………………………….-235.531 -235.531 -115.844 -231.688

5 Dækningsafgif ter  …………………………………………-3.889 -3.889 -2.119 -4.239

6 Lånoptagelse  ……………………….. -48.765 -73.687 -25.000 -55.295

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………………………………14.787 -29.916 6.720 35.984

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.752.076 -2.821.700 -965.705 -2.733.914

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -56.473 -36.288 -36.288 -36.288

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 14.787 -29.916 6.720 35.984

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -41.686 -66.204 -29.568 -304

FINANSIERINGSOVERSIGT (inkl. bevillingsændringer)
Budget 2016
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Likviditet – budgetopfølgning 30.04.2016

Den forventede kasseopsparing pr. 30. april 2016 for 2016 er på 42,9 mio. kr. Dette skal ses i forhold til 
et korrigeret budget, som udviser en opsparing på 30,9 mio. kr. Samlet set forventes således en 
kasseopsparing, som ligger 12,0 mio. kr. højere end korrigeret budget. 

Der er en opsparing på 14,8 mio. kr. i det oprindelige budget 2016. Dertil kommer, at der er afsat 25 
mio. kr. til reservering af servicerammen. Dermed er den forventede kasseopsparingen pr. 30.4.2016 på 
niveau med det oprindeligt budgetteret.

Herudover er der følgende forhold som har påvirket – eller som vil påvirke likviditeten i 2016:

 Den del af balancetilskuddet for 2016 som er betinget af at kommunerne har overholdt 
økonomiaftalen udbetales ikke i 12 rater – men udbetales i 9 rater fra 1. april 2016.

 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er iflg. praksis fra tidligere år udbetalt i oktober måned 
året før budgetåret. Af Tilskuddet for 2016 på 16,3 mio. kr. er tilgået 4,0 mio. kr. til 
kassebeholdningen i 2015 og vil derfor ikke blive fordelt over 12 måneder, men ligger i 
kassebeholdningen ultimo 2015. Vi forventer at det samme vil ske for tilskuddet for 2017 – men 
størrelsen af dette er endnu ikke kendt hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er medtaget.

 Der skal indregnes en regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 og for 2016 på netto 7,1
mio. kr. – som en tilbagebetaling fra staten til kommunen i årets sidste 3 måneder.

 Der er indregnet en efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter vedrørende 2015 på 
10,0 mio. kr.

 Der er indregnet en afregning af restrefusion vedrørende 2015 på 8,9 mio. kr.
 Nettovirkningen af overførslerne er indregnet med 25,5 mio. kr. – eksklusive låste drifts- og 

anlægsmidler
 Der er indregnet, at der er optaget for meget lån i 2015, som dermed fragår låneoptagelsen for 

2016 med 10,4 mio. kr. Proceduren for denne låneoptagelse er afklaret med kommunens 
revision.

Indregnes budgetopfølgningens forventninger i likviditetsprognosen, er det forventningen, at 
målsætningen om at nå en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. i 2016 opnås.

Likviditetsudviklingen siden januar 2014:

Frederikshavn Kommunes likviditet – opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage 
(kassekreditreglen) - har været uafbrudt stigende siden juni 2015. I hele 2014 var der en svag 
kasseopbygning måned for måned. Primo 2015 var der et mindre fald frem til juni. Herfra opbygges den 
gennemsnitlige likviditet til 124,5 mio. kr. med udgangen af maj 2016. Den gennemsnitlige likviditet ved 
udgangen af april 2016 er 119,4 mio. kr.

Der er således sket en væsentlig opbygning af kassebeholdningen, når man sammenligner maj 2015 
med maj 2016. Stigningen har været på 66,2 mio. kr.

Udviklingen fremgår af nedenstående tabel (hver måned er opgjort med de foregående 365 dage):

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2014 23,9 24,1 31,9 40,6 41,2 43,9 47,8 49,8 53,2 54,1 54,5 56,4

2015 59,5 65,7 64,4 62,7 58,3 56,6 59,3 69,8 74,4 80,6 90,1 98,6

2016 105,0 111,4 116,8 119,4 124,5
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Likviditetsgrafer, maj 2016

 Orange linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2013

 Blå linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2014

 Sort linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2015

 Rød linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2016

 Sort linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de seneste 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – måned for 
måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de seneste 365 dage.

 Blå linje viser på samme måde gennemsnittet for de seneste 3 måneder.

 Rød linje viser udviklingen i den enkelte måneds gennemsnitlige kassebeholdning

 Grøn linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de foregående 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser –
måned for måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de foregående 365 dage.
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Omprioriteringsbidrag - Økonomiudvalget 2017

Regnskabsår 2017 2017

Budgetforslag

P2 (Budgetårets 

priser)

1 kr.

Omprioriteringsbidrag

Version 517 517

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Profitcenter DKK DKK

Frederikshavn kommune 454.035.568 2.252.989

Kommunaldirektør Mikael Jentsch 56.006.267 277.911

Direktørens område 124.243 617

Center for Teknik og Miljø 27.500.727 136.463

Udvikling og Erhverv 26.652.491 132.253

Udvikling og Erhverssekretariatet 24.877.237 123.444

Energibyen 1.775.254 8.809

Center for Park og Vej 1.728.806 8.579

Direktør Rikke Albrektsen 131.730.995 653.668

Handicapråd 236.010 1.171

Ældrerådet 344.439 1.709

Direktørens område 100.264 498

Ledelsessekretariat 25.139.596 124.746

Ledelsessekretariat 7.018.394 34.826

Kommunalbestyrelsen 11.947.454 59.285

Direktionen 8.044.755 39.919

Øvrige råd og nævn 104.026 516

Bevillingsnævn 10.575 52

Integrationsråd 132.368 657

Huslejenævn 90.008 447

Beboerklagenævn 45.005 223

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 74.549.745 369.926

Social- og sundhedsmyndighed 23.000.272 114.131

Sundhed og Pleje 1.917.040 9.513

Handicap og Psykiatri 4.190.640 20.795

Direktør John Kristensen 128.044.194 635.373

Direktørens område 530.140 2.631

Økonomi og Personale 94.452.852 468.688

HR Løn og Personale 66.073.043 327.864

Økonomi 28.379.809 140.825

Ejendomscenteret 33.061.202 164.054

Direktør Heidi Becker-Rasmussen 85.723.548 425.372

BK-Administrationsafdeling 4.139.252 20.540

Direktørens område -154.120 -765

Familie 23.209.577 115.169

Unge 10.420.983 51.710

Arbejdsmarked 48.107.856 238.718

Forsikring 16.717.370 82.954

Energiudgifter 35.813.194 177.710
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Dato: 23. juni 2016 Side 1 af 1

Notat vedrørende Økonomiudvalgets godkendelse af budgetrammerne for 2017 – 2020

I rammedokumentet er markeret de rammekorrektioner som er foretaget siden sidste 

gennemgang af rammerne. De grønne markeringer er korrektioner som 

Økonomiudvalget allerede har godkendt på udvalgsmøderne, mens de gule 

markeringer er korrektioner der mangler økonomiudvalgets endelige godkendelse. 

Til korrektionerne markeret med gult følger nedenstående kommentarer:

1. De budgetgaranterede områder reguleres i henhold til landsplansniveauet 

opgjort i henhold til forudsætningerne i KL´s tilskudsmodel. Når aftalen mellem 

KL og regeringen er indgået, vil der blive fortaget en endelig regulering.

2. Der flyttes demografimidler mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget. 

Flytningen er en rest i forbindelse med flytning af områder mellem de to 

udvalg.

3. Der forventes flere tosprogede elever i folkeskolen, som samlet forventes at 

medføre en udgift på 4,7 mio. kr. Det forudsættes, at der samtidig opnås en 

tilsvarende kompensation fra staten i forbindelse med det øgede antal 

flygtninge. Dette er en forudsætning i udvalgets budgetramme.

4. Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. ti l reservation af servicerammen, svarende 

til 1 % af serviceudgifterne. Midlerne forventes ikke brugt, og det skal løbende 

vurderes om puljen fortsat skal bevares i forhold til likviditeten og overholdelse 

af måltal.
5. Der blev på tværgående fællespuljer afsat midler til efteruddannelse af lærere 

og pædagoger. Det er konstateret at kommunen modtager et tilskud til 

formålet, som er tilgået Børne- og Ungdomsudvalgets budget og Pulje for 

efteruddannelse af lærere og pædagoger på tværgående fællespuljer tilgår 

derfor kassen.

6. De budgetterede salgsindtægter reduceres i 2017 - 2020, således at der 

budgetlægges et nettoprovenu i 2017 på 5,0 mio. kr. og i hvert af 

overslagsårene på 2,5 mio. kr. Jf. ny budgetbemærkning skal nettoprovenu 

over det budgetterede anvendes til byggemodning/køb af jord.

7. Der afsættes yderligere midler til renovering af skolebygninger på hhv. 5,0 mio. 

kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018. Der tages højde for puljen i forbindelse med 

ansøgninger om lånedispensationer.

8. Låneadgangen fra lånepuljer nedjusteres til 13,0 mio. kr. pr. år, svarende til de 

opnåede dispensationer i 2016.

1336083



Relateret document 2/3

Dokument Navn: Budgetrammer 2017-2020 ØU 

møde juni.pdf

Dokument Titel: Budgetrammer 2017-2020 ØU 

møde juni

Dokument ID: 1341254



















Relateret document 3/3

Dokument Navn: Fremsendelsesbreve fra 

udvalgene.pdf

Dokument Titel: Fremsendelsesbreve fra 

udvalgene

Dokument ID: 1340435























Bilagsforside

Dokument Navn: Årsrapport 2015.pdf

Dokument Titel: Årsrapport 2015

Dokument ID: 1291900

Placering: Emnesager/Analyse - Skagen Kultur- og 

fritidscenter/Dokumenter

Dagsordens titel Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt 

fornyet ansøgning

Dagsordenspunkt nr 18

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 5



Tlf: 9679 1900

skagen@bdo.dk

www.bdo.dk

SKAGEN KULTUR- OG FRITIDSCENTER

(SELVEJENDE INSTITUTION)

ÅRSRAPPORT

2015

CVR-NR. 40 75 01 18

BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

Spliidsvej 25 A, Box 170

OK-9990 Skagen

CVR-nr. 20222670

mailto:skagen@bdo.dk
http://www.bdo.dk


INDHOLDSFORTEGNELSE

Fondens oplysninger

Fondens oplysninger .

Påtegninger

Ledelsespåtegning .

Den uafhængige revisors erklæring .

Ledelsesberetning

Ledelsesberetni ngo .

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis. .

Resultatopgørelse .

Balance ..

Noter .

BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions. og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOInternational Limited· et UK·baseret selskab med

begrænset hæftelse. og en del af det internationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

1

Side

2

3

4-5

6

7-B

9

10-11

12-16



2

FONDENS OPLYSNINGER

Selvejende institution Skagen Kultur- og Fritidscenter

Kirkevej 19

9990 Skagen

Telefon:

Hjemmeside:

E-mail:

9844 3250

www.skfc.dk

post@skfc.dk

CVR-nr.:

Stiftet:

Hjemsted:

Regnskabsår:

407501 18

1966

Frederikshavn

1. januar - 31. december

Bestyrelse Thorben Pedersen, formand, Skagen Erhvervsforenings repræsentant

Per Jessen, næstformand, brugerrepræsentant

Bjarne Kvist, byrådets repræsentant

Jesper Møller, brugerrepræsentant

Bente Lund, Idrætssamvirkets repræsentant

Michael Isaksen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant

Gitte Pedersen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant

Halinspektør Johan Hessellund

Revision BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

Spliidsvej 25 A, Box 170

9990 Skagen

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S

Set. Laurentii Vej 36

9990 Skagen

Advokat HjulmandKaptain

Havneplads 7

9900 Frederikshavn
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LEDELSESpA TEGNING

3

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for

Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 7 - 8 an-

vendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler.

Skagen, den 14. marts 2016

Michael Isaksen
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRING

Til SkagenKultur- og Fritidscenter (selvejende institution)

Vi har revideret årsregnskabet for Skagen Kultur- og Fritidscenter for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-

skabet er udarbejdet af ledelsen efter god regnskabsskikpå grundlag af den på side 7 - 8 anvendte
regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med god regnskabsskik og den på side 7 - 8 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller

fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

vores revision i overensstemmelsemed internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandllnger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af

risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser

passende,om ledelsens regnskabsmæssigeskøner rimelige samt den samlede præsentation af årsregn-

skabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelsemed god regnskabsskikog den i årsregnskabet på side

7 - 8 anvendte regnskabspraksis.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden har
medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Dissebudgettal har, som det

fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen

sikkerhed herom.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på side 7 - 8 i regnskabet,
hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe

bestyrelsen til at overholde vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.Somfølge heraf kan regnskabet

være uegnet til andet formål.

Skagen,den 14. marts 2016

Ole Ejsin
Statsautoriseret revisor

Lars Leer

Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Årsregnskabet for 2015 viser et overskud på 77.295 kr. i forhold til det budgetterede overskud på 3.000

kr. Resultatet er tilfredsstillende, og det er 74.295 kr. bedre end det i januar 2015 udarbejdede og

godkendte budget for 2015.

Vi anser det stadig som en positiv udvikling set i lyset af det faldende kommunale tilskud og de stadig

store vedligeholdelsesudgifter, idet årsregnskabet for 2011 viste et underskud på -827.012 kr.,

årsregnskabet for 2012 viste et underskud på -445.832, årsregnskabet for 2013 viste et overskud på

202.826 kr. og årsregnskabet for 2014 viste et overskud på 121.352 kr.

Budgetåret 2015 var på flere områder et svært år. Der er sket følgende med større økonomisk

betydning:

1. Afdrag på det rentefrie lån i Frederikshavn Kommune er fortsat. Der er afdraget 245.000 kr. i

2015.

2. Klubber og skolers faste lejemål i SKFCblev fra august igen (ligesom i august 2013 og 2014)

reduceret som følge af ønsker om færre timer til skolerne og lavere aktivitet i klubberne. Det

svarer til et fald i indtægter igen, nu på ca. -82.000 kr. i 2015.

3. Der var store vedligeholdelsesudgifter i det 44 år gamle center på 6.604 m2. Der er derfor bl.a.

gennemført fem energiprojekter, der er finansieret ved optagelse af et nyt kommunegaranteret

lån i Kommunekredit på 2.082.660 kr., ekskl. moms. Disse forbedringer af bygningerne var ikke

budgetterede.

4. Det samlede beløb til andre vedligeholdelser af anlægget blev alligevel på ca. 370.000 kr.,

ekskl. moms, hvor der i alt var budgetteret med 540.000 kr., ekskl. moms.

5. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune til Skagen Kultur- og Fritidscenter var igen reduceret i

2015. Reduktionen var 454.000 kr. fra 5.604.000 kr. i 2012 til 5.149.730 kr. i 2013, yderligere

26.000 kr. til5.123.829 i 2014 og endelig med ca. 220.000 kr. til4.903.754 kr. i 2015, dvs. med

ca. 700.000 kr. over tre år. Der er tale om løbende priser, så reduktionen over 3 år skal

tillægges ca. 6% pris- og lønstigning, dvs. en reel reduktion på ca. 742.000 kr. pr. år efter tre

år.

På positivsiden er der desuden sket følgende af større økonomisk betydning:

1. Personalereduktionen, der sparer ca. 1.000.000 kr. pr. år fungerer stadig i 2015.

2. Den langfristede gæld på de gamle lån er i 2015 reduceret med 1.327.000 kr. før optagelse af

det nye energilån på 2.082.660 kr.

3. Antallet af udlejninger til lejrskoler, træningslejre m.m. er øget fra 3.165 i 2013 til 5.146 i 2014

og til 5.382 overnatninger med helpension i 2015.

Bestyrelsen og ledelsen er fortsat i en tæt og positiv dialog med Frederikshavn Kommune om centrets

økonomi. Der sendes hver tredje måned tilsynsrapport med resultatopgørelse, likviditet,

vedligeholdelsesinitiativer, forventninger til årsresultatet og beskrivelse af aktiviteter.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Skagen Kultur- og Fritidscenter for 2015 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskikog den nedenfor beskrevne regnskabspraksis.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissomsidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-

reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med

fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssigeværdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er

tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Kommunalt tilskud

Tilskuddet for Frederikshavn Kommune indregnes efter modtaget bevillinger fra Frederikshavn

Kommune. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune udgør i indeværende regnskabsår 4.903.754 kr.,
hvilket er en forringelse af tilskuddet fra 2014 på 220.075 kr.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udlejning af idrætshal og svømmehal samt reklameplads og mad i køkken

indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets
udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

Andre omkostninger
Andre omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på

debitorer. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre

omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle

indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsenmed den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver (svømme- og idrætshal mv.) måles til anskaffelsessum med fradrag af

akkumulerede afskrivninger.

Anskaffelsessumomfatter købspris og udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt forbedringsudgifter.

Afskrivningerne sker i sammetakt og med sammebeløb, som afviklingen af langfristet gæld foretages.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er

lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede

tab.

Periodeafgrænsningsposter , aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for

betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver

og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af

fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som

følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på

egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Generelt
Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis,som er anvendt i årsrapporten for 2015.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

Tilskud, Frederikshavn Kommune .

Resultat, idrætshal................................... 1

Resultat, svømmehal................................. 2

Resultat, køkken...................................... 3

Andre driftsindtægter .

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER...

Renteudgifter .

Indtægter af værdipapirer .

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER. ..

Afskrivninger .

RESULTAT FØR SKAT ..

Skat af årets resultat .

ÅRETS RESULTAT .

9

Ikke-

revideret

Regnskab Budget Regnskab

2015 2015 2014

kr. tkr. tkr.

4.903.754 4.909.000 5.124

-973.366 -915.000 -963

-1.914.184 -2.028.000 -2.031

94.898 54.000 84

O O 4

2.111.102 2.020.000 2.218

-684.919 -690.000 -756

546 O O

1.426.729 1.330.000 1.462

-1.349.357 -1.327.000 -1.341

77.372 3.000 121

-77 O O

77.295 3.000 121



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Svømme- og idrætshal mv.

(Ejendomsværdi 1. oktober 2014, 19.500.000 kr.) ..

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

Materielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER ..

Varebeholdning, cafeteria .

Moms .

Leje, klubber .

Andre tilgodehavender .

Periodeafgrænsningsposter .

Tilgodehavender " .

Andre værdipapirer .

Værdipapirer .

Spar Nord Bank A/S, Skagen ..

Kassebeholdning ..

Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

10

Note 2015

kr.

2014

tkr.

9 18.151.380 17.234

10 63.849 70

18.215.229 17.304

18.215.229 17.304

97.250 123

83.248 78

76.920 123

74.915 58

O 12

235.083 271

20.075 18

20.075 18

347.947 215

6.664 9

354.611 224

707.019 636

18.922.248 17.940



BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

EGENKAPITAL .

Prioritetsgæld .

KommuneKredit .

Gældsbrev, Frederikshavn Kommune .

Langfristede gældsforpligtelser .

Kortfristet del af langfristet gæld .

Gæld til pengeinstitutter .

Forudbetalt driftstilskud, Frederikshavn Kommune .

Modtagne forudbetalinger .

Leverandører af varer og tjenesteydelser .

Skyldige omkostninger .

Feriepengeforpligtelse .

Beskattede feriepenge .

Skyldig pension mv .

Skyldig løn .

Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Note 2015

kr.

11 1.295.544

5.113.846

8.003.474

981.143

12 14.098.463

12 1.316.522

1.200

1.237.306

12.706

329.107

259.108

326.690

5.068

7.861

32.673

3.528.241

17.626.704

18.922.248

13

11

2014

tkr.

1.218

5.958

6.148

1.226

13.332

1.327

O

1.227

O

270

262

276

18

10

O

3.390

16.722

17.940
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NOTER

Ikke-

revideret

Regnskab Budget Regnskab

Note 2015 2015 2014 Note

kr. tkr. tkr.

Resultat, idrætshal 1

Indtægter

Lejeindtægter mv ......................... 4 1.232.514 1.383.000 1.266

Udlejning af reklameplads. .............. 72.700 73.000 73

Salg af kopier .............................. 1.011 O 2
1.306.225 1.456.000 1.341

Omkostninger

Lønninger og gager, incl. pensioner ... -1.351.785 -1.340.000 -1.188

El. ............................................ -132.872 -141.000 -123

Varme ....................................... -181.829 -202.000 -200

Kemikalier og rengøringsartikler mv ... -34.411 -26.000 -22

Renovation ................................. -15.755 -16.000 -15

Andre omkostninger ...................... 5 -562.939 -646.000 -756

-2.279.591 -2.371.000 -2.304

Resultat, idrætshal i alt ................ -973.366 -915.000 -963

Resultat, svømmehal 2

Indtægter

Lejeindtægter mv ......................... 6 666.423 700.000 691

Kiosk, omsætning ......................... 91.640 134.000 101
758.063 834.000 792

Omkostninger

Lønninger og gager, incl. pensioner ... -1.300.433 -1.250.000 -1.232

El. ............................................ -275.062 -316.000 -313

Varme ....................................... -179.464 -217.000 -219

Kemikalier og rengøringsartikler mv ... -46.395 -29.000 -25

Renovation ................................. -15.755 -15.000 -15

Køb tur-kort, svømmebriller mv ........ -4.229 O -12

Kiosk, vareforbrug ........................ -87.472 -107.000 -84

Andre omkostninger ...................... 7 -763.437 -928.000 -923

-2.672.247 -2.862.000 -2.823

Resultat, svømmehal i alt .............. -1.914.184 -2.028.000 -2.031



13

NOTER

Ikke-

revideret

Regnskab Budget Regnskab

Note 2015 2015 2014 Note

kr. tkr. tkr.

Resultat, køkken 3

Omsætning ................................. 1.674.266 1.840.000 1.920

Vareforbrug ................................ -680.210 -828.000 -840

Bruttofortjeneste 59,4% (56,3%) ..... 994.056 1.012.000 1.080

Lønninger incl. pensioner ................ -817.944 -870.000 -912

Andre omkostninger ...................... 8 -81.214 -88.000 -84

-899.158 -958.000 -996

Resultat, køkken i alt ................... 94.898 54.000 84

Lejeindtægter mv. - idrætshal 4

Halleje, klubber ....................................... 177.234 223.000 185

Halleje, skoler ......................................... 276.181 233.000 243

Småhaller ............................................... 77.684 71.000 86

Anden udlejning ....................................... 253.496 251.000 271

Overnatninger .......................................... 447.919 605.000 481

1.232.514 1.383.000 1.266

Andre omkostninger - idrætshal 5

Bogholderiassistance ................................. 82.419 96.000 84

Vand og ejendomsskatter mv....................... 51.793 58.000 56

Forsikringer ............................................ 64.593 94.000 68

Sociale bidrag .......................................... 29.016 29.000 28

Telefon, porto, kontingenter og kontorartikler

mv....................................................... 41.165 12.000 47

Leasing, kopimaskine ................................. 33.869 40.000 39

Leasing, gulvvasker ................................... O O 22

Bestyrelsesmøder og repræsentation mv......... 9.282 5.000 7

Personaleomkostninger og kurser .................. 30.995 20.000 11

Edb-omkostninger ..................................... 20.860 12.000 6

Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 109.715 140.000 264

Revision og regnskabsassistance .................... 24.115 23.000 19

Annoncer ................................................ 9.355 21.000 21

Festival sceneudlejning .............................. 1.267 O O

Udgifter vedrørende overnatning ................... 6.192 30.000 30

Ej refunderbar del af moms ......................... 48.303 66.000 54

562.939 646.000 756
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NOTER

Ikke-

revideret

Regnskab Budget Regnskab

2015 2015 2014 Note

kr. tkr. tkr.

Lejeindtægter mv. - svømmehal 6

Svømmehal, skoler .................................... 152.964 192.000 224

Svømmehal, klubber .................................. 216.990 259.000 245

Svømmehal, træningsophold ........................ 35.345 O O

Billetsalg, svømmehal. ............................... 254.598 248.000 221

Anden udlejning ....................................... 6.526 1.000

666.423 700.000 691

Andre omkostninger - svømmehal 7

Bogholderiassistance .......... , ...................... 82.419 96.000 84

Vand og ejendomsskatter mv ....................... 71.574 94.000 72

Forsikringer ............................................ 64.593 94.000 68

Sociale bidrag .......................................... 25.934 29.000 28

Telefon, porto, kontingenter og kontorartikler

mv ........................................................ 41.101 12.000 47

Leasing, kopimaskine ................................. 33.869 40.000 39

Bestyrelsesmøder og repræsentation mv ......... 9.282 5.000 7

Personaleomkostninger og kurser .................. 30.019 20.000 13

Edb-omkostninger ..................................... 20.860 12.000 6

Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 216.352 340.000 384

Annoncer ................................................ 33.553 21.000 20

Revision og regnskabsassistance .................... 24.115 23.000 19

Ej refunderbar del af moms ......................... 93.719 118.000 118

Vandprøver ............................................. 15.987 24.000 18

763.437 928.000 923

Andre omkostninger - køkken 8

Telefon, kontorartikler, papirvarer mv ........... 3.211 8.000 7

Gaver og repræsentation ............................ 450 O O

Rengøring ............................................... 5.561 3.000 2

Revision og regnskabsassistance .................... 5.520 O 5

Personaleudgifter, kurser og sociale udgifter .... 14.981 12.000 1

Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 43.835 60.000 54

Gebyr bank ............................................. 4.181 5.000 5

Edb-udgifter ............................................ 123 O O

Levnedsmiddelkontrol. ............................... 3.402 O 1

Kassedifference ....................................... -50 O 9

81.214 88.000 84



NOTER

Svømme- og idrætshal mv.

Idrætshal. ..

Svømmehal. .

Varmeanlæg .

Småhaller .

Renovering samt tilbygninger, incl. vand rutsjebane .

Renovering af idræts- og svømmehal 2001-2004 ,

Depotbygning 2004 ,

Ombygning, cafeteria .

Halgulv mv. 2011, ....................................................•.............. ,

Renovering af svømmehal 2012 " .

Tilgang 2013. ,

Afgang 2013 .

Tilgang 2014. .

Tilgang 2015......................................•..................................

Anskaffelsessum 31. december 2015 .

Afskrivninger 1. januar 2015 .

Årets afskrivninger ,

Afskrivninger 31. december 2015 .

Bogført værdi 31. december 2015 ........................................•......

Ejendomsværdi 1. oktober 2014 ..................................................•.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2015 .

Tilgang ..

Kostpris 31. december 2015 .

Afskrivninger 1. januar 2015 .

Årets afskrivninger .

Afskrivninger 31. december 2015 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 ,

15

Note

9

5.929.248

6.641.317

1.046.931

2.382.233

9.612.234

8.368.667

444.796

389.562

4.847.286

665.295

244.502

-8.972

37.277

2.244.631

42.845.007

-23.366.676

-1.326.951

-24.693.627

18.151.380

19.500.000

10

96.096

15.934

112.030

25.775

22.406

48.181

63.849



NOTER

Egenkapital

Frederikshavn Kommune .

Nordjyllands Amt .

Tipsmidler .

Private, .

Tilskud .

Idrætshal Svømmehal

1.500.000 1.852.607

O 252.942

50.000 O

O 7.000

1.550.000 2.112.549

3.352.607

252.942

50.000

7.000

3.662.549

I alt

Saldo 1. januar 2015 '

Årets resultat ,

Formue i øvrigt ,

-2.444.300

77.295

-2.367.005

Samlet egenkapital , 1.295.544

Langfristede gældsforpligtelser
1/1 2015 31/122015 Afdrag Restgæld

Gæld ialt Gæld I alt næste år efter 5 år

Prioritetsgæld

FIH Erhvervsbank A/S ............ 78.394 O O O

FIH Erhvervsbank A/S ............ 1.630.153 1.395.598 253.243 254.746

FIH Erhvervsbank AIS ............ 4.453.685 3.996.188 493.755 1.773.173

FIH Erhvervsbank A/S ........... , 655.461 565.790 96.730 130.639

6.817.693 5.957.576 843.728 2.158.558

KommuneKredit

KommuneKredit. ................. 367.036 355.495 11.868 305.969

KommuneKredit. ................ , 195.119 188.410 6.900 159.612

KommuneKredit. ................. 5.807.773 5.604.477 208.740 4.735.380

KommuneKredit. ................. O 2.082.600 O O

6.369.928 8.230.982 227.508 5.200.961

Gældsbrev,

Frederikshavn Kommune

Gældsbrev, Frederikshavn

Kommune ......................... 1.471.714 1.226.429 245.286 245.286

1.471.714 1.226.429 245.286 245.286

14.659.335 15.414.987 1.316.522 7.604.805

Eventualposter mv.

Even tualaktiver

Fonden har et ikke aktiveret skatteaktiv på 4.383 tkr.

16

Note

11

12

13



Relateret document 2/5

Dokument Navn: 160523-Energilån-

ansøgning.pdf

Dokument Titel: 160523-Energilån-ansøgning

Dokument ID: 1327852























Relateret document 3/5

Dokument Navn: 160425-lån-SKFCBestyrelse-

beslutning.docx

Dokument Titel: 160425-lån-SKFCBestyrelse-

beslutning

Dokument ID: 1327851



Skagen Kultur- og Fritidscenter: Referat fra 

bestyrelsesmødet den 25. april 2016, pkt. 6.
Ansøgning om kommunegaranteret energilån i Kommunekredit

Der er ikke budgetteret med nye, kommunegaranterede energilån i KommuneKredit i budget 
2016-19, men der er nu mulighed for at lave følgende energiinvesteringer, der opfylder 

betingelserne for kommunegaranti:
1) Vandkvalitetsforbedringer pr. 1. juli 2017, ca. 5,0 mio. kr., inkl. nye Capturaanlæg til 

det store henholdsvis de små bassiner, ny hovedpumpe, undersøgelser/analyser, ej 
refunderbar del af moms, m.m. 

2) Termotæpper til de to små bassiner, leveret og monteret på søjler á 2,4 m og inkl. 
fjernbetjening og el arbejder, 239.000 kr., ekskl. moms.

3) Ny facade mod nord ved de to små haller, 86.450 kr., ekskl. moms, heraf ventilation 
12.850 kr., ekskl. moms. 

4) Nye facader på 1. sal ved køkken og værelsesfløj (vinduer / døre) mod syd, 524.600 kr., 
ekskl. moms, heraf vindue i svømmehal øst 10.800 kr., ekskl. moms, og vindstop med 

isolering i facaden 36.400 kr., ekskl. moms.

5) LED-belysning i idrætshal, øverste hal og nederste hal, 338.700 kr., ekskl. moms, heraf 
bevægelsessensorer på lyset i de to små haller, 5.350 kr. 

6) Isolering af vandrutsjebane med ”propper” i hver ende, ca. 44.000 kr., ekskl. moms.
7) Urinaler uden vand, 8 stk. til herretoilet foyer, 15.800 kr., ekskl. moms.

En ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra SKFC vil blive behandlet i 

Kultur- og Fritids Udvalgets næste møde den 13. april 2016, hvis ansøgningen afleveres 
senest den 31. marts 2016. Den vil i givet fald blive behandlet i Økonomiudvalget den 20. 

april og i Frederikshavn Byråd den 27. april 2016.

Referat fra bestyrelsens møde den 14. marts 2016:Tilbud vedrørende projekterne 1), 2), 
3), 4) og 7) blev udleveret og gennemgået på mødet (11 sider). Jysk Svømmebads-Teknik 

havde udarbejdet en energiberegning på det store projekt 1) med en besparelse på 
energiudgifterne på 566.488 kr. pr. år. Udkast til ansøgning om kommunegaranti for 

energilån i Kommunekredit med bilag blev udleveret og gennemgået på mødet. Der 
indhentes i øjeblikket specificerede tilbud med energiberegninger på de resterende projekter.

Beslutning på bestyrelsens møde den 14. marts 2016: Tiltrådt, at der indsendes ansøgning 

til Frederikshavn Kommune om garanti for energilån i Kommunekredit for det samlede 
beløb ca. 6,3 mio. kr., jf. ovenfor. Låneansøgningen med bilag udsendes til bestyrelsen 

tirsdag den 29. marts 2016 for evt. hurtige kommentarer. Låneansøgningen med bilag 
indsendes til kommunen torsdag den 31. marts 2016. 



Sagsbehandling: Ansøgningen er på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. april 2016 
med en dagsordenstekst, der også indeholder godkendelse af SKFCs årsregnskab 2015, og 

forslag om at fortsætte den tætte dialog, men droppe det skærpede økonomiske tilsyn med 
kvartalsvis afrapportering, jf. kopi af kommunens dagsordenstekst, side 11-13 (bilag). 

Center for Kultur- og Fritid kontaktede SKFC den 12. april 2016, og meddelte, at 

kommunens revision netop havde meldt tilbage, at de har behov for, at der foreligger en 
energivurdering / energimærkning af de beskrevne tiltag, før de kan tage endelig stilling til, 

om det ønskede lån kan gives inden for rammerne af energilån.

Med hjælp fra kommunens Ejendomscenter blev der allerede samme dag valgt Brix & 
Kamp A/S, Rådgivende Ingeniører, Hjørring, og aftalt opgavens omfang og pris på 

energimærkningen på 25.000 kr., ekskl. moms og på energivurderingen på maksimum 
26.000 kr., ekskl. moms. Det samlede beløb på ca. 51.000 kr., ekskl. moms skal betales af

SKFC.

Centerlederen aftalte med bestyrelsesformanden, at energimærkningen og energivurderingen 
skulle gennemføres. Hvis den rådgivende ingeniør havde forslag til andre energiprojekter, 

der havde god økonomi, skulle de medtages i den næste ansøgning til kommunen, inkl. 
udgiften på de ca. 51.000 kr., ekskl. moms til den rådgivende ingeniør.

Den rådgivende ingeniør er blevet tilsendt alle relevante bilag fra ansøgningen, tegninger af 

bygningerne, 29 termografiske fotos fra februar 2016, kommunens rapport om 
klimaskærmen fra juni 2015, m.m. og været på besigtigelse i SKFC den 18. april 2016 kl. 9-

15. Han udarbejder energimærkningen og energivurderingen, således at den kan tilsendes 
kommunen den 27. april 2016, som er en uge før næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget 

den 4. maj 2016.

Den rådgivende ingeniør foreslog følgende yderligere emner for energilån, der 
energivurderes i løbet af den næste uge: 

8) Nye vandhaner med sensorer i Idrætshallen, 26 stk., 36.400 kr., ekskl. moms. Forventet 

vandbesparelse, ca. 50%, og 33 nye vandbesparende toiletter i SKFC, ca. 1.400 kr. pr. 
stk., ekskl. moms, dvs. 46.200 kr., ekskl. moms. Det samlede beløb bliver herefter 

82.600 kr., ekskl. moms.
9) To nye Gram køleskabe til afløsning af det 25 år gamle dobbeltkøleskab i køkkenet, der 

bruger 0,685 kwh, 25.980 kr., ekskl. moms.

10) Varmerør føres til vaskerum, således at elopvarmet varmebeholder på 110 liter kan 
nedlægges (10.880 kr., ekskl. moms). Skagen VVS har vurderet priserne på dette og de 

næste inden bestyrelsesmødet. Udskiftning af 4gamle pumper til radiatorer i Idrætshal 
(12.800 kr., ekskl. moms) og en gammel pumpe til varmt brugsvand (4.800 kr., ekskl. 

moms), samt cirkulationspumpen til strålevarmeanlæg i Idrætshallen (12.800 kr., ekskl. 
moms). Hertil kommer isolering af rørdele, ventiler og pumpehuse i teknikkælder 

(14.000 kr., ekskl. moms). Samlet pris på udskiftningen 55.280 kr., ekskl. moms.



11) Hulmursisolering af murstensvæggene, der hvor de termografiske billeder viser behovet. 
Den rådgivende ingeniør har anmodet Vendsyssel Loft- og Hulmursisolering, Jerslev, 

der er certificerede rockwool isolatører, om at vurdere billeder, energibesparelse og 
økonomi i et sådant projekt. Tilbud er på 151.200 kr., ekskl. moms. Betonsøjlerne, der 

vender mod nord (50.200 kr.) og mod syd (28.700 kr.) isoleres samtidigt af Lars D. 
Nielsen & Søn til en samlet pris på 78.900 kr., ekskl. moms. Den samlede pris for 

isoleringen bliver således 230.100 kr., ekskl. moms.
12) De to store porte i Idrætshallen, inkl. stålkarmen fra 1972, renoveres og isoleres. Lars D. 

Nielsen og Søn kan løse opgaven for 38.800 kr., ekskl. moms.
13) Varmt fjernvarmevand til svømmehallens dameomklædning. Pris: Schneider Electric 

10.539 kr., ekskl. moms, VVS delen, inkl. nedtagning af radiatorer i begge 
omklædningsrum, ca. 5.000 kr., ekskl. moms, i alt 15.500 kr., ekskl. moms.

14) Isolere varmeveksler, den blå, i idrætshallens teknikkælder. Pris 5.000 kr., ekskl. moms.
15) Montering af ca. 100 m2 solceller på fladt tag med orientering mod syd og med 15 

graders hældning. Pris 212.000 kr., ekskl. moms.

Bilag: Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 13. april 2016, siderne 11-13.

Referat: Alle projekterne, der nu beløber sig til ca. 6.913.810 kr., ekskl. moms, blev 
gennemgået og drøftet. Energimærkningen er færdig, men energivurderingen afventer møde 

mellem Jysk Svømmebads-Teknik og Brix & Kamp den 17. maj 2016. Den endelige 
ansøgning kan derfor ikke fremsendes til kommunens behandling før til KFU-mødet den 8. 

juni 2016. Centerlederen afklarer med kommunens embedsmænd den 18. maj 2016, hvornår 

der er deadline for energivurderingen, så det kan nås til KFU mødet i juni. 

Beslutning: Der ansøges om kommunegaranti for energilån til alle de projekter, hvor der er 
en rentabel energibesparelse, og evt. også til projekter, der skal laves nu, men hvor der er en 

lidt længere tilbagebetalingstid.
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Nærværende notat omhandler vurdering af fremtidige energioptimeringer ved renovering af Skagen 

Kultur- og Fritidscenter (SKFC), og er udarbejdet på foranledning af SKFC, der har hyret Brix & 

Kamp A/S (B&K) til at gennemgå de beregnede energibesparelser for at undersøge om de er realisti-

ske. Forudsætningerne for energibesparelserne, er vurderet ud fra det af den tilbudsgivende entrepre-

nør udleverede materiale og korrespondance med samme.  

 

 

Pkt. 1 – Vandbehandlingsanlæg: 

Jysk Svømmebads-Teknik A/S (JST) har analyseret SKFC’s eksisterende vandbehandlingsanlæg og 

fundet at det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke overholder de fremtidige krav til rensekapaci-

tet, der træder i kraft d. 01.07.2017.  

 

I JST’s rapport ”Intelligent vandbehandling” af d. 25.02.2016, fremgår det at de eksisterende vand-

behandlingsanlæg ikke kan håndtere den pr. 01.07.2017 krævede vandrensning, og at vandbehand-

lingsanlægget derfor skal ombygges eller udskiftes. Af rapporten fremgår det at det eksisterende vand-

behandlingsanlæg kan ombygges, så det udelukkende betjener 25 m bassinet og dermed kan sikre en 

tilstrækkelig vandrensning, at vandrensningen for de to små bassiner kan ske via et nyt CapTura-

anlæg og at der kan etableres natsænkning på hovedpumpeanlægget. Rapporten angiver altså en løs-

ning, hvor det eksisterende vandbehandlingsanlæg ombygges og bibeholdes, hvor der etableres et nyt 

CapTura-anlæg til betjening af de to små bassiner og hvor der ved ombygningen tages højde for at 

det eksisterende, ombyggede anlæg kan udskiftes med et nyt CapTura-anlæg på et senere tidspunkt. 

 

JST har efterfølgende udarbejdet en sammenligning, dateret d. 29.02.2016, af en ombygget version 

af det eksisterende vandbehandlingsanlæg sammenholdt med et nyt CapTura-anlæg, for at synliggøre 

forskellen i energi-, vand- og materialeforbrug - sammenligningen er opdelt for 25 m bassinet og for 

de to små bassiner. Ifm. sammenligningen har JST antaget at det eksisterende anlæg ombygges, så 

det kan betjene 25 m bassinet og de to små bassiner og at hovedpumpesystemet udskiftes. Der er ikke 

natsænkning på det ombyggede, eksisterende vandbehandlingsanlæg, da JST vurderer at meromkost-

ningen herved ikke modsvares af driftsbesparelserne. CapTura-anlæggene er derimod ombygget med 

tilstrækkelig kapacitet til at køre med natsænkning, hvilket er en væsentlig faktor ved reduktion af 

energi-, vand- og materialeforbruget.  

 

Det nødvendige filterareal varierer i sammenligningen, da CapTura-anlægget og det ombyggede, ek-

sisterende vandbehandlingsanlæg, kan sikre den nødvendige vandrensning med en filterhastighed på 

hhv. maks. 30 og 20 m/h pr. m2 filterareal. Forskellen i filterareal skyldes ifølge JST at filtrene i det 

trykløse, åbne filtersystem, som CapTura-anlægget indeholder, er mere effektive end de tryksatte 

filtre, som det ombyggede, eksisterende anlæg indeholder.  

 

Sammenligningen viser at CapTura-anlægget har mindre energi-, vand- og kemikalieforbrug end det 

ombyggede, eksisterende vandbehandlingsanlæg, og at den anlægsmæssige merudgift modsvares af 

den driftsmæssige besparelse over en årrække. Den største forskel i driftsbesparelsen ved CapTura-

anlægget, skyldes mængden af skyllevand til rensning af filtre samt energiforbruget til pumpning og 

opvarmning af vand. 
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Udover energi-, vand- og kemikaliebesparelsen, oplyser JST at CapTura-anlægget kan samles i kæl-

deren og derfor kan komme igennem døråbningen i kælderen, hvilket ikke er tilfældet såfremt der 

skal benyttes nye tryksatte filtre, hvor tryktankene er for store til at kunne komme igennem døråbnin-

gen - de eksisterende tryktanke, er etableret på svømmehallens opførelsestidspunkt før kælderen er 

blevet lukket. 

 

B&K vurderer, ud fra det udleverede materiale og korrespondance med JST, at CapTura-anlægget må 

forventes at have et lavere energi-, vand- og kemikalieforbrug end det ombyggede eksisterende vand-

behandlingsanlæg, og at besparelsen over en årerække vil modsvare investeringen – det anbefales dog 

konkretiseret ifm. en evt. kontraktindgåelse med JST.   

 

 

Pkt. 2 – Termotæpper til afdækning af bassiner: 

Energibesparelsen ved etablering af termotæpper over Bassin 1 og 2, er af JST fundet ud fra termo-

tæppeleverandørens tabel, hvor vandtemperaturen er sat til 34 ⁰C, den relative luftfugtighed sat til 

55 %, lufttemperaturen sat til 36 ⁰C og ventilationssystemets varmevekslingsvirkningsgrad er sat til 

60 %.  

 

B&K har efterspurgt dokumentation for den benyttede beregningsmetode til beregning af energibe-

sparelsen, men Midtjysk Energiteknik, der har udarbejdet termotæppeleverandørens tabel, vil ikke 

udlevere relevant materiale, der består af et excelark udarbejdet af Teknologisk Institut. Midtjysk 

Energiteknik vil gerne udføre en specifik beregning af energibesparelsen for SKFC, hvilket anbefa-

les af B&K, dog med det krav at der medfølger en grundig redegørelse af hvilke parametre der an-

vendes ifm. beregningen. 

 

JST oplyser at den reelle lufttemperatur ligger omkring 28 ⁰C og at den angivne luftfugtighed kan 

øges til 65 % udenfor brugstiden uden at det vil skade bygningen, hvilket bør tilrettes i beregningen, 

og derudover bør den reelle varmevekslervirkningsgrad anvendes. Energibesparelsesberegningen 

bør tilrettes før en evt. kontraktindgåelse med JST.  

 

B&K vurderer at energibesparelsen bliver mindre end beregnet af JST, men at energibesparelsen 

over en årerække vil modsvare investeringen. 

 

 

Pkt. 3 – Ny facade mod nord ved de små idrætshaller: 

Renoveringen af den lette facadedel mod nord udføres iht. indhentet tilbud. 

Besparelsen er ca. 1400 kr./år for selve konstruktionerne. Renoveringen og udskiftningen er nød-

vendig at udføre i forbindelse med, at den øverste hal skal bruges til Fitness lokale i fremtiden. 

Det anbefales at hele dette energispareforslag gennemføres, da det helt klart er en fordel at udføre 

energibesparelsestiltag, nu når det er planlagt, at den del af facaden skal renoveres.  

 

De to gamle ventilatorer i de to små idrætshaller udskiftes iht. indhentet tilbud.  

Udskiftningen er rentabel iht. beregning i energimærket og tilbagebetalingstiden er hhv. 14,8 

år og 16 år. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 
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Pkt. 4 – Facade mod syd ved altangang renoveres, yderdøre til svømmehal udskiftes: 

Renoveringen med udskiftning af vindues-facadepartier mod altangangen iht. indhentet tilbud. 

Besparelsen er ca. 14.800 kr./år for hele dette projekt iht. beregning i energimærket.  

Hertil skal så lægges det ekstra strømforbrug som SKFC har til opvarmning i køkkenet i årets kolde 

periode. Det er oplyst der opvarmes med en 2 kW varmeblæser som bruger ca. 9450 kr. inkl. moms 

i strøm om året. Samlet bliver besparelsen på 24.250 kr. inkl. moms. 

Det er derved rentabelt at gennemføre projektet og tilbagebetalingstiden bliver således 27 år. 

Priserne herover og i energimærket er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 5 – Belysningsanlæg i idrætshallen og de små idrætshaller udskiftes: 

Del 1 – Idrætshal:  

I tilbud er angivet tilbagebetalingstid på 3,9 år ved en brugstid/dag på 15 timer, svarende til 105 ti-

mer/uge. Det vurderes den brugstid er sat meget højt. 

I energimærket regnes med brugstid på 53 timer/uge, dels ud fra samtale med SKFC’s personale og 

ud fra erfaring med energimærkning af lign. bygninger.  

Udskiftningen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 7,3 år. 

 

Del 2 – Den lille idrætshal på 1. salen (fremtidig Fitness lokale): 

Det vurderes den angivne tilbagebetalingstid i indhentet tilbud er retvisende. 

Udskiftningen er rentabel. 

 

 

Del 3 – Den lille idrætshal i stueetagen:  

I tilbud er angivet tilbagebetalingstid på 8,7 år ved brugstid/dag på 15 timer, svarende til 105 ti-

mer/uge. Det vurderes den brugstid er sat meget højt. 

I energimærket regnes med brugstid på 40 timer/uge, dels ud fra samtale med SKFC’s personale og 

ud fra erfaring med energimærkning af lign. bygninger.  

Udskiftningen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 14,5 år. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 6 – Propper til rutsjebanen: 

Dette projekt udgår jf. låneansøgningen. 

 

 

Pkt. 7 – Nye vandløse urinaler: 

Det vurderes de eksisterende urin-render forbruger mellem 1,8 og 2,4 l/s, hvilket bliver til mellem 9 

og 12 l/skyl, når varigheden af hvert skyl sættes til 5 sekunder. Antallet af årlige skyl samt antallet 

af personer der bliver betjent pr. skyl, er vanskeligt at vurdere. 

Vandbesparelsen vil eksempelvis være på mellem 66 og 88 m3/år ved 7300 årlige skyl - 66 m3/år á 

44 kr./m3 = 2904 kr./år eller 88 m3/år á 44 kr./m3 = 3872 kr./år. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden vil således være ca. 7,8 år.  

Jf. udleveret bilag fra producenten er besparelsen 4.320 kr./år ved 8 urinaler. 

Priserne er ekskl. moms. 
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Pkt. 8 – Nye Toiletter og Vandhaner: 

Toiletter:  

Der indkøbes 33 nye toiletter á 1400 kr./stk. = 46200 kr. eks. moms.  

Der er oplyst ca. 6500 overnatninger/år. Det vurderes de besøger toilettet 2 gange pr./overnatning. 

Ud fra en gennemsnitlig betragtning kommer hertil ca. 200 toiletbesøg pr. dag i 320 dage om året.  

Der regnes med en besparelse på 4 liter vand pr. toiletbesøg. 

Der spares således 308 m3 vand om året af 44 kr./m3. Samlet besparelse er 13.552 kr./år. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden bliver således 3,4 år. 

Priserne er ekskl. moms. 

 

Vandhaner: 

Der indkøbes 26 nye vandhaner med sensor á 1400 kr./stk. = 36400 kr. eks. moms. 

Der er oplyst ca. 6500 overnatninger/år. Det vurderes de bruger vandhanen 5 gange pr./overnatning. 

Hertil ca. 200 toiletbesøg pr. dag i 320 dage om året. 

Hvis der regnes med en besparelse på 1,5 liter vand pr. brug af hver vandhane. 

Der spares således 144,8 m3/år á 44 kr./m3. Samlet besparelse er 6371 kr./år. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden bliver således 5,7 år. 

Priserne er ekskl. moms. 

 

 

Pkt. 9 – To nye Gram køleskabe: 

Det vurderes at det gamle køleskab’s strømforbrug er ca. 70% af mærkepladens effekt, som er angi-

vet til 685W. Det giver et strømforbrug på 4200 kWh/år, hvilket er ca. 4410 kr./år.  

De nye køleskabe bruger jf. datablad 543 kWh/år. Ved to stk. giver det 1086 kWh/år, hvilket giver 

1140 kr./år. Besparelsen bliver således på 3270 kr./år. 

Investeringen for to nye køleskabe er 25.980 kr. ekskl. moms. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden bliver således 7,9 år.  

Priserne er ekskl. moms. 

 

 

Pkt. 10 – Varmerør i idrætshallen udskiftes: 

Eksisterende varmerør i krybekældre er registreret isoleret med 30 mm isolering, afsluttet med 

pap/lærred. 

Det er ikke rentabelt at udskifte varmerør i krybekældrene. Der vil selvfølgelig være en besparelse 

ved udskiftningen, da de nye rør isoleres op til ca. 40 eller 50 mm isolering. 

Der foretages ikke yderligere hertil. 

 

Elopvarmet beholder til varmt brugsvand i rengøringsrum udskiftes. Der etableres rørføring fra tek-

nikrum til vaskerummet. SKFC har selv indhentet tilbud herpå. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 3,5 år. 

Forslaget ses under varmt brugsvand i energimærket. 

 

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand i Idrætshallen udskiftes til en ny Grundfos Alpha2, cirkula-

tionspumpe. SKFC har selv indhentet tilbud herpå. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 4,0 år. 

Forslaget ses under varmt brugsvand i energimærket. 

 

Cirkulationspumper til radiatorkredse i bygningen, 4 stk. i alt udskiftes til nye Grundfos Alpha2, 

cirkulationspumper. SKFC har selv indhentet tilbud herpå. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 6,5 år. 

Forslaget ses under varmefordeling i energimærket. 
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Cirkulationspumpe til strålevarmeanlæg i Idrætshallen udskiftes til en ny Magna3 cirkulations-

pumpe. Omkostningen er skønnet ud fra erfaring.   

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 12,4 år.  

Forslaget ses under varmefordeling i energimærket. 

 

Rørdele, ventiler og pumpehuse uden isolering i teknikkælder i svømmehallen og i teknikrum i 

Idrætshallen isoleres. 

Efterisoleringen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på hhv. 2,9 og 6,4 år. 

Forslaget ses under varmerør og varmtvandsrør i energimærket. 

Priserne for ovennævnte forbedringer er i energimærket inkl. moms. 

 

 

Pkt. 11 – Hulmursisolering: 

Der er indhentet tilbud på hulmursisoleringsarbejde – efterisolering af alle hulmure og teglstens-

mure på hele bygningen. 

Firmaet Vendsyssel loft- og hulmursisolering eftergår alle ydervægge og blæser ny mineraluldsgra-

nulat ind de steder det er muligt. De har stor erfaring med hulmursisolering og er certificeret Rock-

wool isolatør. Brix & Kamp har indhentet tilbud herpå. Det er fremsendt til SKFC. 

Efterisoleringen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 13,9 år. 

Forslaget ses under hule ydervægge i energimærket. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 12 – Store porte til Idrætshallen og Massive betonsøjler i ydervægge: 

Dette projekt udgår jf. låneansøgningen. 

 

 

Pkt. 13 – Damernes omklædningsrum i svømmehallen: 

Der er oplyst om problemer med at varme tilstrækkeligt op i damernes omklædningsrum til svøm-

mehallen, som er placeret ved ydervæg mod syd. 

Det er oplyst det kun er returvarmen der er koblet til ventilationsanlægget. Der bør kobles varmt 

fjernvarmevand på fjernvarmefladen i ventilationsanlægget, samtidig med at ydervæggene eftergås 

med efterisolering af hulmurerne. 

SKFC har selv skønnet omkostning på ca. 10.000 kr. ekskl. moms hertil. 

 

Der opnås således en besparelse ved det strømforbrug som SKFC har til opvarmning i omklæd-

ningsrummet i årets kolde periode. Det er oplyst, at der opvarmes med en 6 kW varmeblæser som 

bruger ca. 28.350 kr. inkl. moms i strøm om året.  

Varmeblæseren levere i den periode 21.600 kWh. Det vil i forøget fjernvarmeforbrug blive til 21,6 

MWh á 437,5 kr. inkl. moms som er svarende til 9.450 kr./år inkl. moms. 

Samlet besparelse bliver således 18.900 kr./ år inkl. moms. 

Det er derved rentabelt at gennemføre projektet og tilbagebetalingstiden bliver således under 

1 år. 

Priserne herover er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 14 – Isolering af varmeveksler til fjernvarme i idrætshallen: 

Varmeveksler i idrætshallen isoleres med ny kappe med 50 mm mineraluld. 

Omkostning hertil er skønnet ud fra erfaring. 

Efterisoleringen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 15,7 år. 

Forslaget ses under fjernvarme i energimærket. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 
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Pkt. 15 – Solceller: 

Montering af 156 m² solceller på fladt tag, med orientering mod syd iht. til indhentet tilbud. 

Forslaget er rentabelt jf. energimærket og tilbagebetalingstiden er 13,4 år.  

Forslaget ses under solceller i energimærket. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 

 

 

 

 

BRIX & KAMP A/S - Hjørring, den 25. maj 2016 

Michael Dissing Hornbeck og Christian Hede Andersen 
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ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningen få energimærke
C

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningen få energimærke C

Årligt varmeforbrug
686,05 MWh fjernvarme 442.704 kr
6.191 kWh elektricitet 8.667 kr

Samlet energiudgift 451.371 kr
Samlet CO₂ udledning 100,84 ton

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 311178144 2



BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft
Investering

Årlig
besparelse

FLADT TAG
Tagene er udført som flade tage med fald mod tagnedløb.
Over forhallen, idrætshallen, soverum, cafeteria og køkken er tagene isoleret med
80-100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Over svømmehallen er taget oplyst renoveret i 2015. Tagkonstruktionen er udført som
en varm-tags konstruktion, der er oplyst isoleret med gennemsnitligt 350 mm
isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.

Over omklædningsrum ved svømmehallen er taget isoleret med 150 mm isolering og
100 mm troldtektplader. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Over de store soverum mod vest, som er tilbygget i ca. 1994, er taget isoleret med 190
mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Over de små idrætshaller, som er tilbygget i ca. 1986, er taget udført som fladt tag, og
ved facader med skråtag. Iht. tegningerne er taget opbygget af TACODEK-S. Det
skønnes isoleringsværdien er iht. gældende bygningsreglement fra
opførelsestidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra
opførelsestidspunktet.

FORBEDRING VED RENOVERING
Over forhallen, idrætshallen, soverum og køkken efterisoleres de flade tage med 300
mm mineraluld kl. 37 som trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400
mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40.
Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal
udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye

29.800 kr.
9,59 ton CO₂
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konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er
perforeret. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til
regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af
hensyn til senere inspektion. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

Ydervægge
Investering

Årlig
besparelse

HULE YDERVÆGGE
Ydervægge er udført med facade i blanke teglsten.
På idrætshallen og ved omklædningsrum hertil er vægge udført som 350 mm hulmur,
der udvendigt og indvendigt består af tegl. Hulrummet er isoleret med 50-75 mm
isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.
På svømmehallen og ved omklædningsrum hertil er vægge udført som 350 mm
hulmur, der udvendigt og indvendigt består af tegl. Hulrummet er isoleret med 125
mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

FORBEDRING
Hulmurene isoleres med indblæsning af mineraluldsgranulat. Inden
isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er
velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan
opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Der bør søges egnet rådgivning inden
projekteringen og udførelsen.

189.000 kr. 13.600 kr.
4,38 ton CO₂

MASSIVE YDERVÆGGE
Idrætshallen:
I ydervægge til idrætshallen er massive betonsøjler gående lodret i ydervæggene mod
hhv. nord og syd. Søjlerne er med udvendig pladebeklædning. Konstruktionstykkelse
er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Facade mod altangangen ved soverum, cafeteria og køkken på 1. salen er med
massive beton søjler mellem vindues facadepartier. Beton søjlerne er uden isolering.
Forslag hertil er Energiprojekt 4.

Ydervægge omkring de to små idrætshaller mod vest består af massiv betonvæg. Det
har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger omkring isoleringsniveauet i
ydervæggene. Det skønnes der er isoleret iht. gældende bygningsreglement fra
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opførelsestidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra
opførelsestidspunktet.

Vægge i bassiner mod jord og under bygningen er udført af massiv beton.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

FORBEDRING
Idrætshallen:
Massive betonsøjler i ydervægge til idrætshallen efterisoleres udvendigt med 250 mm
mineraluld kl. 34. Der afsluttes med ny facadebeklædning. Arbejdet udføres iht.
indhentet tilbud.

98.700 kr. 5.400 kr.
1,73 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Energiprojekt 4.
Facade til køkken, cafeteria og soverum på 1. salen ved altangang mod syd:
Vindues-facadeelementer mod altangangen udskiftes til nye elementer med 3 lags
energiruder med varm kant iht. indhentet tilbud.
Massive betonsøjler mod altangangen efterisoleres med nye vindueslysninger iht.
indhentet tilbud.
Loftet over vinduespartier mod altangangen isoleres med 200 mm mineraluld kl. 34
iht. indhentet tilbud. Loftet over altangangen nedtages i den forbindelse og den nye
isolering over lofter over vindues-facadepartierne afsluttes med ny vindstop, der
placeres lodret over, og plan med de nye vinduesfacadepartier iht. indhentet tilbud.

Svømmehallen:
Yderdørspartier mod syd til svømmehallen og vinduesparti mod øst til svømmehallen
udskiftes til nye elementer med 3 lags energiruder med varm kant iht. indhentet
tilbud.

14.800 kr.
4,76 ton CO₂

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM
Vægge i bassiner mod uopvarmet kælderrum er udført af massiv betonvæg.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

LETTE YDERVÆGGE
Ved forhal og hovedindgang mod nord er ydervæggen udført som let konstruktion
med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes isoleret
med 100 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet
er skønnet ud fra dette.

Ved altangang mod syd ved soverum, cafeteria og køkken vurderes der at mangle
vindstop og isolering ved tagkonstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er
konstateret ud fra tegningsmateriale.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

Mod nord på de små idrætshaller er en mindre del af facaden udført som let
konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er
isoleret med ca. 70 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i
forbindelse med besigtigelsen.
Forslag hertil er Energiprojekt 3.

Ydervægge på den hævede del over svømmehallens tag er udført som en let
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konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er
isoleret med 250 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på
ejers oplysninger.

Porte til idrætshallen:
Porte til idrætshallen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og
indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 50 mm isolering.
Rammerne på portene er udført som gennemgående stålrammer, der er uden
isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud
fra dette.

FORBEDRING VED RENOVERING
Energiprojekt 3.
Let ydervægsparti mod nord på de små haller renoveres iht. indhentet tilbud.
Indvendig efterisoleres i ny konstruktion med 95 mm mineraluld kl. 37. Der afsluttes
med ny pladebeklædning indvendigt og ny facadebeklædning udvendigt. Vindue til
stueetagen lukkes, og der isoleres med 200 mm isolering i det gamle vindueshul.
Vinduer og døre til 1. salen udskiftes til nye elementer med faste rammer og trelags
energiruder.

1.400 kr.
0,43 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Porte til Idrætshallen:
Porte til idrætshallen renoveres og rammerne isoleres iht. indhentet tilbud. Der
udføres nye tætningslister og rammerne isoleres med skum indvendigt.

300 kr.
0,08 ton CO₂

Vinduer, døre ovenlys mv.
Investering

Årlig
besparelse

VINDUER
Idrætshallen:
Vinduer til forhallen er PVC elementer monteret med tolags energiruder med kold
kant.

Vinduer til omklædningsrum og toiletter er PVC elementer monteret med tolags
termoruder med kold kant. Få vinduer er nyere med energiruder.

Vinduer til soverum mod vest er PVC elementer monteret med tolags termoruder
med kold kant. Få ruder kan være skiftet til energiruder pga. defekt.

Vinduer til de små idrætshaller er ældre træelementer med tolags termoruder.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 3.

Vindues-facadeelementer til køkken på 1. salen ved altangang mod syd er ældre PVC
elementer med tolags termoruder.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

Svømmehallen:
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Vinduer er PVC elementer med tolags termoruder eller ældre energiruder med kold
kant.

Vindue mod øst er med to lags termorude.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen:
Vinduerne til omklædningsrum og toiletter udskiftes til nye vinduer med faste
rammer og trelags energiruder, energiklasse B, efter BR15. Der bør søges egnet
rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

3.000 kr.
0,94 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Svømmehallen:
Vinduerne til svømmehallen mod nord og ved karnap ved rutsjebanen udskiftes til nye
vinduer med trelags energiruder, energiklasse B, efter BR15. Der bør søges egnet
rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

9.900 kr.
3,18 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen, soverum mod vest:
Vinduer udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder,
energiklasse B, efter BR 15. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

600 kr.
0,19 ton CO₂

OVENLYS
Svømmehallen:
Ovenlyskupler i omklædningsrummene er monteret med akrylglas. Det er oplyst de
er udskiftet i 2012 efter storm/hagl skade.
Ovenlys/rytterlys over trappen til rutsjebanen er oplyst med ældre to lags
termoruder.

Idrætshallen:
Ovenlyskupler ved trappeopgang mod vest er monteret med tolags akrylglas.

FORBEDRING VED RENOVERING
Svømmehallen:
Ruder i rytterlys over trappen udskiftes til nye ovenlysvinduer med trelags
energiruder, efter BR15. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

400 kr.
0,10 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen:
Ovenlyskupler over trappe mod vest udskiftes til nye ovenlyskupler med trelags
energiruder, efter BR15. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

200 kr.
0,06 ton CO₂

YDERDØRE
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Idrætshallen:
Massive yderdøre er generelt ældre træelementer, der vurderes med et isolerende
lag mellem beklædninger på begge sider.

Yderdøre og skydedør til forhallen ved hovedindgangen er med tolags energiruder
med kold kant.

Yderdør til mødelokale på 1. salen ved forhallen og til det store soverum mod vest i
stueetagen er ældre PVC elementer med tolags termoruder.

Dobbeltdør ved trappeopgang mod syd/vest og til det store soverum mod vest på 1.
salen er nyere PVC elementer med tolags energiruder med kold kant.

Svømmehallen:
Yderdøre mod syd er ældre elementer med tolags termoruder.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen:
Yderdøre med tolags termoruder udskiftes til nye elementer med trelags
energiruder, energiklasse B, efter BR 15. Der bør søges egnet rådgivning inden
projekteringen og udførelsen.

700 kr.
0,21 ton CO₂

Gulve
Investering

Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK
I idrætshal under balkoner og i depotrum herved og i forhal er gulve udført af beton
med slidlagsgulv. Gulvene er isoleret med 50 mm pladebatts under betonen. I
idrætshallen er der sportsgulv udført som trægulv. Konstruktions- og
isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

I den lille idrætshal mod vest er gulve udført af beton med flydende sportsgulve. Det
har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger omkring isoleringsniveauet i gulvet.
Det skønnes at der er isoleret iht. gældende bygningsreglement fra
opførelsestidspunktet som er ca. 1986. Konstruktions- og isoleringsforhold er
skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

I det store soverum mod vest er gulve udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er
isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er
konstateret ud fra tegningsmateriale.

I rekvisitrum mod nord er gulvet udført af beton med slidlagsgulv. Det har ikke været
muligt at fremskaffe oplysninger omkring isoleringsniveau i gulvet. Det skønnes at
der er isoleret iht. gældende bygningsreglement fra opførelsestidspunktet som
skønnes var i perioden fra 1995 til 2006. Konstruktions- og isoleringsforhold er
skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

I svømmehal og omklædningsrum er gulve udført af beton med slidlagsgulv. Gulvene
skønnes isoleret med 50 mm pladebatts under betonen. Det har ikke været muligt at
fremskaffe oplysninger om isoleringsforholdet. Konstruktions- og isoleringsforhold
er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
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Bund i bassiner er udført af beton med slidlagsgulv. Det skønnes gulvene er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Gulv i karnap ved rutsjebanen er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret
med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret
ud fra tegningsmateriale.

ETAGEADSKILLELSE
Svømmehal:
Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er af massiv beton og er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

KRYBEKÆLDER
Idrætshallen:
Gulv mod krybekælder under omklædningsrum og gang herved er udført af massiv
beton, der er isoleret med 20 mm flamingo på undersiden. Isoleringsforholdet i
konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.

Ventilation
Investering

Årlig
besparelse

VENTILATION
Idrætshallen:
I idrætshallen er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer og døre, samt
friskluftventiler under taget.
Omklædningsrum og toiletter ved idrætshallen:
Der er udsugning fra omklædningsrum og toiletrum ved forhallen. Udsugningen sker
via udsugningsanlæg som er placeret i teknikrum ved idrætshallen. Anlægget er fra
opførelsestidspunktet for idrætshallen. Aftræk fra udsugningsanlæg til
omklædningsrummene føres ud i rekvisitrummet mod nord, og virker som
opvarmning af det lokale. Det er oplyst at udsugningen kører i døgndrift.

Lille idrætshal, stueplan:
Der er mulighed for udsugning fra lokalet via vægventilator ved yderdøren.
Udsugningen styres manuelt med tænd/sluk efter behov.

Lille idrætshal, 1. sal (fremtidige fitness lokaler):
Der er mulighed for udsugning fra lokalet via vægventilator ved yderdøren.
Udsugningen styres manuelt med tænd/sluk efter behov.

Cafeteria og køkken er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer og døre.
Emhætter og udsugning fra køkkenet regnes som procesudsugning, og medregnes
derfor ikke i energimærket.

I depotrum og rekvisitrum ved idrætshallen, og i depotrum til køkkenet på 1. sal i
svømmehallen er naturlig ventilation.

Svømmehallen:
Der er mekanisk ventilation via ventilationsanlæg, som er placeret på taget over
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svømmehallen. Anlægget er af fabrikat Dantherm med varmegenvinding i form af
krydsveksler samt indblæsning og udsugning. Anlægget er med frekvensomformer
og fjernvarmeflade på indblæsningsdelen. Frekvensomformeren styres dels via
indetemperatur i svømmehallen, via udetemperaturen samt via urstyring.

Omklædningsrum til svømmehallen:
Der er mekanisk ventilation via ventilationsanlæg, som er placeret i teknikkælder
under svømmehallen. Anlægget er af fabrikat Systemair med varmegenvinding i form
af rotorveksler samt indblæsning og udsugning. Anlægget er med frekvensomformer
og fjernvarmeflade på indblæsningsdelen. Frekvensomformeren styres dels via
indetemperatur, via udetemperaturen samt via urstyring.

FORBEDRING
Lille idrætshal, stueplan:
Udsugningsventilator udskiftes ved renovering af væggen. Der monteres en ny
udsugningsventilator. Styringen genbruges. Der bør søges egnet rådgivning inden
projekteringen og udførelsen.

7.500 kr. 600 kr.
0,24 ton CO₂

FORBEDRING
Lille idrætshal, 1. sal (fremtidige fitness lokaler):
Udsugningsventilator udskiftes ved renovering af væggen. Der monteres en ny
udsugningsventilator med ny styring, evt. med fugtstyring og tidsstyring. Der bør
søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

16.100 kr. 1.100 kr.
0,48 ton CO₂

VENTILATIONSKANALER
Ventilationsaggregat på taget til svømmehallen vurderes præisoleret med 50 mm
isolering.
Ventilationsrør på taget til svømmehallen vurderes isoleret med 50 mm isolering.

Ventilationsaggregat i teknikkælder til omklædningsrum i svømmehallen vurderes
præisoleret med 40 mm isolering.
Ventilationsrør i teknikkælder til omklædningsrum i svømmehallen vurderes isoleret
med 40-50 mm isolering.
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VARMEANLÆG

Varmeanlæg
Investering

Årlig
besparelse

FJERNVARME
Bygningen opvarmes med fjernvarme.
Anlægget i svømmehallen er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med
fjernvarmevand i fordelingssystemet.
Anlægget i idrætshallen er udført med uisoleret varmeveksler og indirekte
fjernvarmeanlæg i fordelingssystemet.

FORBEDRING
Uisoleret varmeveksler til indirekte fjernvarmeanlæg i idrætshallen isoleres med 50
mm mineraluld kl. 37. Der afsluttes med alukappe.

5.000 kr. 400 kr.
0,10 ton CO₂

VARMEPUMPER
Kiosk ved svømmehallen:
Der er monteret en varmepumpe, som producerer luftvarme til rumopvarmning og
køling. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et
splitanlæg med en udedel og en indedel. Luftvarmepumpen forsyner kiosken med
køling og varme. Varmepumpen er af fabrikat zibro, type S1731 med varmeeffekt fra
1,4-3,6 kW. Køleeffekt er fra 1,3-3,1 kW.

SOLVARME
Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.

FORBEDRING VED RENOVERING
Der er taget stilling til installation af solvarmeanlæg til opvarmning af det varme
brugsvand.
Det giver erfaringsmæssigt ikke en økonomisk fordel med installation af
solvarmeanlæg grundet den nuværende opvarmningsform, som er fjernvarme.

Varmefordeling
Investering

Årlig
besparelse

VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. I
idrætshallen sker opvarmningen via strålevarmepaneler i loftet.  I omklædningsrum
ved idrætshallen er delvist installeret gulvvarme. I svømmehallen og
omklædningsrum hertil sker opvarmningen via ventilationsanlæg.
Fordelingssystemet er i idrætshallen udført som et indirekte 2-strengs vandbåret
radiatoranlæg. I svømmehallen er det udført som direkte 2-strengs vandbåret
radiatoranlæg.
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VARMERØR
Varmefordelingsrør i teknikkælder i svømmehallen er udført som stålrør. Rørene er
isoleret med ca. 30 mm isolering.
Varmefordelingsrør i teknikrum og i krybekældere i idrætshallen er udført som
stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering.
Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg på taget er udført som stålrør. Rørene er
isoleret med ca. 30-40 mm isolering.
Enkelte rørdele, ventiler og flere pumpehuse er uden isolering.

FORBEDRING
Rør og ventiler uden isolering ved varmeanlæg efterisoleres med 20 mm
mineraluldsrørskåle evt. belagt med PE forstærket aluminiumsfolie. Der kan
afsluttes med pvc kappe. Pumpehuse isoleres med præfabrikeret isolerings kappe.

17.500 kr. 2.800 kr.
0,89 ton CO₂

VARMEFORDELINGSPUMPER
Idrætshallen:
Cirkulation af det indirekte fordelingssystem i idrætshallen sker med en Grundfos
Magna 32-100, 180W, elektronisk styret cirkulationspumpen. Pumpen er placeret i
teknikrum ved idrætshallen.

Strålevarmeanlæg:
Cirkulation af fordelingssystem til strålevarme i idrætshallen sker med en Grundfos
UPE, 32-120, 400W, automatisk trinregulerede cirkulationspumpe. Pumpen er
placeret ved blandesløjfe i teknikrum ved idrætshallen.

De små idrætshaller, forhallen og radiatorer på 1. sal:
Cirkulation af fordelingssystemet i de lokaler sker med 3 stk. Grundfos UPE 32-60,
100W, automatisk trinregulerede cirkulationspumper. Pumperne er placeret ved
blandesløjfer i teknikrum ved idrætshallen.

Radiatorer i kontorer og forhal:
Cirkulation af fordelingssystemet i de lokaler sker med en Grundfos UPS 25-60, 70W,
trinreguleret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret ved blandesløjfe i teknikrum
ved idrætshallen.

Svømmehallen:
Der er cirkulationspumpe til trykforøgelse af fjernvarmeforsyningen i bygningen med
en Grundfos TPD med effekt på ca. 4,0 kW, automatisk styret cirkulationspumpe.
Pumpen er placeret i teknikkælder under svømmehallen.

Ventilationsanlæg i svømmehallen:
Cirkulation af varmeflade i ventilationsanlæg i svømmehallen sker med en Grundfos
Magna, 40-120F, 450W, elektronisk styret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret i
teknikkælder under svømmehallen.
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Ventilationsanlæg i omklædningsrum ved svømmehallen:
Cirkulation af varmeflade i ventilationsanlæg til omklædningsrum i svømmehallen
sker med en Grundfos Magna 25-80, 140W, elektronisk styret cirkulationspumpe.
Pumpen er placeret i teknikkælder under svømmehallen.

FORBEDRING
Radiatorer i kontorer og forhal:
Cirkulationspumpe til fordelingssystemet udskiftes til en ny energibesparende og
selvregulerende cirkulationspumpe. Der bør i den forbindelse undersøges, om der
kan skiftes til en eventuel mindre pumpe.

4.000 kr. 700 kr.
0,29 ton CO₂

FORBEDRING
De små idrætshaller, forhallen og radiatorer på 1. sal:
Cirkulationspumper til fordelingssystemet udskiftes til nye energibesparende og
selvregulerende cirkulationspumper. Der bør i den forbindelse undersøges, om der
kan skiftes til en eventuel mindre pumpe.

12.000 kr. 1.900 kr.
0,87 ton CO₂

FORBEDRING
Strålevarmeanlæg:
Cirkulationspumpe til fordelingssystem til strålevarme i idrætshallen udskiftes til en
ny energibesparende og selvregulerende cirkulationspumpe. Der bør i den
forbindelse undersøges, om der kan skiftes til en eventuel mindre pumpe.

16.000 kr. 1.300 kr.
0,61 ton CO₂

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.
Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til
varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke
ventiler.
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VARMT VAND

Varmt vand
Investering

Årlig
besparelse

VARMT VAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 120 liter pr. m² opvarmet
erhvervsareal pr. år. Forbruget er ud fra det oplyste forbrug for 2015, som var 1081
m³ i idrætshallen med køkken, værelsesfløje, små haller og forhal. I svømmehallen er
oplyst et vandforbrug for 2015, som var 1173 m³. Her foruden et forbrug på 1726 m³
som udelukkende er til bassinerne. Det er ikke medregnet i energimærket.

VARMTVANDSRØR
Idrætshallen:
Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder og ladekreds til bufferbeholder er udført som
stålrør. Rørene er hovedsageligt isoleret med ca. 30 mm isolering.
Dele af tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er uden isolering.
Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene er isoleret med
ca. 20 mm isolering.

Svømmehallen:
Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmere er udført som stålrør. Rørene er
isoleret med ca. 30 mm isolering.
Rør fra gennemstrømningsvandvarmer til bufferbeholder er udført som PEX-rør.
Rørene er isoleret med ca. 20 mm isolering.
Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene er isoleret med
ca. 20 mm isolering.

FORBEDRING
Idrætshallen:
Uisolerede tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer efterisoleres med 30
mm mineraluldsrørskåle evt. belagt med PE forstærket aluminiumsfolie. Der kan
afsluttes med pvc kappe.

2.100 kr. 800 kr.
0,29 ton CO₂

VARMTVANDSPUMPER
Idrætshallen:
Der er cirkulation af det varme brugsvand med en Grundfos UPS 25-60, 90W,
trinreguleret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret i teknikrum ved idrætshallen.

Svømmehallen:
Der er cirkulation af det varme brugsvand med en Grundfos Alpha2 20-40, 22W,
automatisk styret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret i teknikkælder under
svømmehallen.

FORBEDRING
Idrætshallen:
Cirkulationspumpe til varmt brugsvand udskiftes til en ny temperatur- og urstyret
cirkulationspumpe. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til
bakterie- og slimdannelse i beholder og rør.

6.000 kr. 1.500 kr.
0,62 ton CO₂
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VARMTVANDSBEHOLDER
Idrætshallen:
Det varme brugsvand produceres via en gennemstrømningsvandvarmer, der er
isoleret i alukappe med ca. 65 mm isolering. Der er bufferbeholder med volumen på
1300 liter af fabrikat HeatCon. Beholderen er fra 1990 og er isoleret med ca. 75 mm
skumisolering. Anlægget er placeret i teknikrum ved idrætshallen.

Svømmehallen:
Det varme brugsvand produceres via 2 stk. gennemstrømningsvandvarmere, der er
isoleret med skum. Der er bufferbeholder med volumen på 300 liter af fabrikat reflex.
Anlægget er placeret i teknikkælder under svømmehallen.

Køkken og cafeteria:
Det varme brugsvand produceres via 2 stk. 110 liters præisolerede beholdere af
mærket Metro, som er placeret i køkkenet.

Rengøringsrum:
Det varme brugsvand produceres via en 110 liters præisoleret beholder af mærket
Metro, som er placeret i rengøringsrum ved idrætshallen.

FORBEDRING
Rengøringsrum:
Elopvbarmet beholder til varmt brugsvand udskiftes med et nyt vandrør, der trækkes
fra teknikrum til håndvasken i rengøringsrummet. Udførelse iht. indhentet tilbud.

11.500 kr. 3.300 kr.
1,78 ton CO₂
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EL

El
Investering

Årlig
besparelse

BELYSNING
Idrætshallen belyses med ældre 3- og 4-rørs armaturer med konventionelle
forkoblinger og 58W T8 lysstofrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der
er ingen dagslysstyring.

Den lille idrætshal i stueplan belyses med 2-rørs armaturer med konventionelle
forkoblinger og 58W T8 lysstofrør. Belysninger styres manuelt med tænd/sluk.

Den lille idrætshal på 1. sal belyses med 2-rørs armaturer med konventionelle
forkoblinger og 58W T8 lysstofrør. Belysninger styres manuelt med tænd/sluk.

Omklædningsrum til idrætshallen belyses med runde loftlamper med sparepærer
eller LED pærer. Belysningen styres via bevægelsesmelder i hvert rum.

Gange ved idrætshallen og ved omklædningsrum hertil belyses med runde loftlamper
med sparepærer eller LED pærer. Belysningen styres via bevægelsesmelder.

Depotrum og rengøringsrum ved gang ved idrætshallen belyses med 1-rørs
armaturer med T8 lysstofrør eller runde loftlamper med glødepærer, sparepærer
eller LED pærer. Belysningen styres manuelt via tænd/sluk.

De store soverum i tilbygning fra 1994 mod vest belyses med 2-rørs loftmonterede
armaturer med konventionelle forkoblinger og 36W T8 lysstofrør. I andre mindre
soverum er runde loftlamper med sparepærer eller LED pærer. Belysningen styres
manuelt med tænd/sluk.

Cafeteria ved køkken på 1. salen belyses med nyere 3-rørs loftmonterede armaturer
med HF og 14W T5 lysstofrør. Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Køkkenet på 1. salen belyses med 2-rørs loftmonterede armaturer med 20W LED
lysrør. Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Forhal, vindfang ved hovedindgangen mod nord og gange ved indgang mod syd
belyses med runde loftlamper og nedhængte cafe-pendler med sparepærer eller LED
pærer. Belysningen styres manuelt efter behov med tænd/sluk.

Kontor ved forhallen belyses med 1-rørs nedhængte armaturer med 20W LED lysrør.
Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Kiosken ved forhallen og ved svømmehallen belyses med nyere 2-rørs loftmonterede
armaturer med HF og 35W T5 lysstofrør. Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Toiletter ved forhallen belyses med runde loftlamper med sparepærer eller LED
pærer. Lyset styres med bevægelsesmeldere.

Mødelokaler på 1. sal ved forhallen belyses med runde loftlamper med sparepærer
eller LED pærer. Belysningen styres manuelt efter behov med tænd/sluk.

Svømmehallen belyses med nyere LED armaturer med ca. 141W/ armatur.
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Armaturerne er monteret hhv. i loft og på vægge. Belysningen er opdelt i 3 zoner og
styres manuelt via tænd/sluk.

Omklædningsrum til svømmehallen belyses med 20W LED lysrør i loftmonterede 2-
rørs armaturer. Der er på vægge monteret runde lamper, der er med sparerpærer
eller LED pærer.
Belysningen styres manuelt via tænd/sluk.

FORBEDRING
Energiprojekt 5, del 2.
Belysningsanlæg i den lille idrætshal på 1. sal udskiftes til nyt anlæg med LED
armaturer jf. indhentet tilbud.
Der bør installeres bevægelsesmelderstyring i lokalerne, evt. opdelt i zoner og med
tidsbegrænsning.
Forslaget i energimærket er regnet ud fra en brugstid på 100%, svarende til 66
timer/uge, da der efter juni, 2016,  skal være fitness i de lokaler, hvor åbningstiden er
oplyst til ca. 15 timer/dag.

76.700 kr. 14.700 kr.
7,36 ton CO₂

FORBEDRING
Energiprojekt 5, del 1.
Belysningsanlæg i idrætshallen udskiftes til nyt anlæg med LED armaturer jf.
indhentet tilbud. Eksisterende styring bevares som anført i indhentet tilbud.
Forslaget i energimærket er regnet ud fra en brugstid på 80% af bygningens brugstid,
svarende til ca. 53 timer/uge.

245.000 kr. 33.800 kr.
17,04 ton CO₂

FORBEDRING
Energiprojekt 5, del 3.
Belysningsanlæg i den lille idrætshal i stueplan udskiftes til nyt anlæg med LED
armaturer jf. indhentet tilbud. Der installeres bevægelsesmelderstyring i lokalerne.
Forslaget i energimærket er regnet ud fra en brugstid på ca. 65% af brugstiden i
bygningen, svarende til ca. 40 timer/uge.

95.000 kr. 6.600 kr.
3,31 ton CO₂

SOLCELLER
Der er ingen solceller på bygningen.

FORBEDRING
Montering af 156 m² solceller (31,4 kWp) på fladt tag med orientering mod syd.
Forslaget er iht. indhentet tilbud og består af 96 paneler á 327 Wp.
Anlæggets størrelse er baseret på bygningens laveste timeforbrug, på et år. Det
sikres herved at bygningen altid kan forbrug den strøm der produceres.

515.000 kr. 39.300 kr.
19,72 ton CO₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
1. Konklusion:
Bygningen er i god isoleringsmæssig stand efter bygnings alder.

Energioptimerende forslag nævnt i afsnittet "Rentable Besparelsesforslag" er rentable og bør
gennemføres.
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Herudover kan de forslag, der er nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag ved renovering eller
reparationer", med fordel udføres i forbindelse med alm. vedligehold, udskiftning og renovering.

2. Vedvarende Energi:
Der er medregnet forslag til montering af solceller. Se forslag under El.
Der er taget stilling til installation af varmepumpe og solvarmeanlæg.

3. Bygningsbeskrivelse:
Bygningen i energimærket er Skagen Kultur- og Fritidscenter i Skagen.
Bygningen er fritliggende og er oprindeligt opført i 1972. I 1977 er svømmehallen tilbygget mod øst.
Senere er der tilbygget mindre dele mod vest og nord. Der er opmålt i alt 6.367 m² opvarmet i bygningen.

4. Brugstid:
Brugstiden er ud fra åbningstider/udlejningsoversigt for svømmehallen og idrætshallen regnet til 66
timer og ugen.

5. Forudsætninger:
Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter, version 2016.
Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen, samt ved opmåling og registrering på rekvireret
tegningsmateriale. Der er rekvireret tegningsmateriale af bygningen og konstruktionerne er i høj
registreret på rekvireret tegningsmateriale. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af
konstruktionerne.
Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen.
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG
Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og
besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag Investering
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Hule ydervægge Hulmurene efterisoleres med
indblæsning af
mineraluldsgranulat.

189.000 kr. 30,98 MWh
Fjernvarme

25 kWh
Elektricitet

13.600 kr.

Massive
ydervægge

Idrætshallen:
Massive betonsøjler efterisoleres
udvendigt iht. indhentet tilbud
med ca. 250 mm mineraluld kl.
37.

98.700 kr. 12,21 MWh
Fjernvarme

10 kWh
Elektricitet

5.400 kr.

Ventilation Lille idrætshal, stueplan:
Udsugningsventilator udskiftes
ved renovering af væggen.

7.500 kr. 361 kWh
Elektricitet

600 kr.

Ventilation Lille idrætshal, 1. sal (fremtidige
fitness lokaler):
Udsugningsventilator udskiftes
ved renovering af væggen.

16.100 kr. 721 kWh
Elektricitet

1.100 kr.
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Varmeanlæg

Fjernvarme Idrætshallen:
Uisoleret varmeveksler til
indirekte fjernvarmeanlæg i
idrætshallen isoleres med 50 mm
mineraluld i ny kappe.

5.000 kr. 0,73 MWh
Fjernvarme

400 kr.

Varmerør Idrætshallen og svømmehallen:
Rør og ventiler uden isolering ved
varmeanlæg efterisoleres med 20
mm mineraluldsrørskåle.

17.500 kr. 6,28 MWh
Fjernvarme

4 kWh Elektricitet

2.800 kr.

Varmefordelings
pumper

Radiatorer i kontorer og forhal:
1 stk. cirkulationspumpe til
fordelingssystemet udskiftes.

4.000 kr. 443 kWh
Elektricitet

700 kr.

Varmefordelings
pumper

De små idrætshaller, forhallen og
radiatorer på 1. sal:
3 stk. cirkulationspumper til
fordelingssystemet udskiftes.

12.000 kr. 1.309 kWh
Elektricitet

1.900 kr.

Varmefordelings
pumper

Strålevarmeanlæg:
Cirkulationspumpe til
strålevarme i idrætshallen
udskiftes.

16.000 kr. 925 kWh
Elektricitet

1.300 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør Idrætshallen:
Uisolerede tilslutningsrør til
gennemstrømningsvandvarmer
efterisoleres med 20 mm
mineraluldsmåtte.

2.100 kr. 0,90 MWh
Fjernvarme

245 kWh
Elektricitet

800 kr.

Varmtvandspum
per

Idrætshallen:
Cirkulationspumpe til det varme
brugsvand udskiftes.

6.000 kr. 1,23 MWh
Fjernvarme

677 kWh
Elektricitet

1.500 kr.

Varmtvandsbeho
lder

Rengøringsrum:
Beholder til varmt brugsvand
udskiftes iht. indhentet tilbud.

11.500 kr. -3,41 MWh
Fjernvarme

3.411 kWh
Elektricitet

3.300 kr.
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El

Belysning Energiprojekt 5, del 2:
Belysningsanlæg i den lille
idrætshal på 1. sal udskiftes iht.
indhentet tilbud.

76.700 kr. -6,45 MWh
Fjernvarme

12.467 kWh
Elektricitet

14.700 kr.

Belysning Energiprojekt 5, del 1:
Belysningsanlæg i idrætshallen
udskiftes iht. indhentet tilbud.

245.000 kr. -15,72 MWh
Fjernvarme

29.041 kWh
Elektricitet

33.800 kr.

Belysning Energiprojekt 5, del 3:
Belysningsanlæg i den lille
idrætshal i stueplan udskiftes iht.
indhentet tilbud.

95.000 kr. -3,00 MWh
Fjernvarme

5.629 kWh
Elektricitet

6.600 kr.

Solceller Montering af 156 m² solceller
(31,4 kWp) på fladt tag med
orientering mod syd.

515.000 kr. 27.655 kWh
Elektricitet

2.082 kWh
Elektricitet

overskud fra
solceller

39.300 kr.
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Fladt tag Over forhallen, idrætshallen,
soverum og køkken efterisoleres
de flade tage med 300 mm
mineraluld.

67,75 MWh Fjernvarme

54 kWh Elektricitet

29.800 kr.

Massive
ydervægge

Energiprojekt 4.
Facade til køkken, cafeteria og
soverum på 1. salen:
Vindues-facadepartier til altangang
udskiftes.
Massive betonsøjler til altangang
isoleres indvendigt med nye
vindueslysninger. Der udføres nyt
vindstop over loft til altangang og
loft over facadepartier
efterisoleres med 200 mm
mineralkuld iht. indhentet tilbud.
I svømmehallen udskiftes yderdøre
mod syd og vindue mod øst.

33,62 MWh Fjernvarme

27 kWh Elektricitet

14.800 kr.

Lette ydervægge Energiprojekt 3:
Let ydervægsparti til de små haller
renoveres iht. indhentet tilbud. Der
efterisoleres indvendigt med
yderligere 95 mm mineraluld.

3,05 MWh Fjernvarme

3 kWh Elektricitet

1.400 kr.

Lette ydervægge Idrætshallen:
Porte til idrætshallen renoveres og
rammerne isoleres.

0,59 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

300 kr.
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Vinduer Idrætshallen:
Alle vinduer til omklædningsrum
og toiletter udskiftes.

6,67 MWh Fjernvarme

5 kWh Elektricitet

3.000 kr.

Vinduer Svømmehallen:
Alle vinduer til svømmehallen
udskiftes.

22,45 MWh Fjernvarme

18 kWh Elektricitet

9.900 kr.

Vinduer Idrætshallen:
Vinduer til soverum mod vest og til
toiletter herved udskiftes.

1,34 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

600 kr.

Ovenlys Svømmehallen:
Rytterlys over trappe til
rutsjebanen udskiftes.

0,71 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

400 kr.

Ovenlys Soverum mod vest:
Ovenlyskupler i trappeopgang ved
soverum udskiftes.

0,44 MWh Fjernvarme 200 kr.

Yderdøre Idrætshallen:
Yderdøre med termoruder til
mødelokale over kontor og til
soverum mod vest udskiftes.

1,49 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

700 kr.

Varmeanlæg

Solvarme Installation af solvarmeanlæg er
erfaringsmæssigt ikke rentabelt.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kirkevej 19
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Kirkevej 19, 9990 Skagen
813-174207-62

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (530)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1972
2006
Fjernvarme
Varmepumpe
0 m²
5874 m²
6367 m²
0 m²
0 m²
283 m²

D
C
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

458.880 kr. i afregningsperioden
142.557 kr. pr. år
1.042,91 MWh Fjernvarme
01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

481.738 kr. pr. år
142.557 kr. pr. år
624.295 kr. pr. år
1.094,86 MWh Fjernvarme
154,38 ton CO₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det samlede bygningsareal er ifølge BBR oplysningerne 5.874 m². Her foruden er der 730 m² kælder.

Det opvarmede areal er på tegningerne og ved besigtigelsen opmålt til i alt 6.367 m² fordelt med 4.533 m²
i stueetage og 1834 m² på 1. sal. Her foruden er der ca. 283 m² teknikkælder i svømmehallen. Kælderen
er uden opvarmning og medregnes ikke i energimærket. Der regnes med de opmålte opvarmede arealer
i energimærket.
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KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Beregnet varmeforbrug for bygningen er angivet på side 2, under overskriften "Årligt varmeforbrug".
Oplyst varmeforbrug er angivet i den sidste del af energimærket under overskriften
"Baggrundsinformation".
Oplyst varmeforbrug omregnet til normalårsforbrug kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Det oplyste forbrug afviger fra det beregnede forbrug. Årsagen til afvigelsen er hovedsageligt
opvarmningen til bassinerne i svømmehallen. Her foruden er det beregnede forbrug er baseret på et
normforbrug.

I normforbruget er det bl.a. forudsat:
- at hele boligen opvarmes til i gennemsnit 20 grader året rundt
- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time

Vaner, forbrugsmønster samt antallet af personer i bygningen har således en væsentlig indflydelse i
forhold til normforbruget. Det kan oplyses at for hver grad man hæver og sænker temperaturen stiger
eller falder varmeforbruget med 5 -10 %.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

......................................................................Fjernvarme

..............................................Elektricitet til opvarmning
.............................Elektricitet til andet end opvarmning

437,50 kr. per MWh
142.557 kr. i fast afgift per år
1,40 kr. per kWh
1,40 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA
Firmanummer 600042
CVR-nummer 21115134

BRIX & KAMP A/S
Nørrebro 11, 9800 Hjørring
www.brixkamp.dk
mdh@brixkamp.dk
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tlf. 98922888

Ved energikonsulent
Michael Dissing Hornbeck

KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk
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Skagen Kultur- og Fritidscenter
Kirkevej 19

9990 Skagen

Gyldig fra den 23. maj 2016 til den 23. maj 2026
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Frederikshavn Kommune

Ansøgning om tilskud til rejse til eller værtskab for

Venskabsby/partnerskabsby besøg

Mailes til Frederikshavn Kommune, internationale anliggender: lehs@frederikshavn.dk.                                                              

senest den 3. januar eller den 1. juni. 

Ansøger/forening Ffi Håndbold

Adresse/mail/tlf. Rimmens Allé 35
9900 Frederikshavn
FFI Kontor: 98 43 47 34
E-mail: ffi(at)ffi.dk

Kontaktperson Søren Vestergaard Pedersen, idrætskoordinator 
Frederikshavn Kommune
Hans Jørn Rømer, Kasserer i FFI Håndbold

Adresse/mail/tlf. svep@frederikshavn.dk
hjr@ffi.dk

Beskrivelse af den planlagte rejse/besøg/samarbejde m.v. herunder navn på evt. samarbejdspartner i 
venskabsby/partnerskabsby.
Program vedlægges.

Ffi håndbold er i gang med at implementere et Special Olympic hold i klubben. Special Olympic holdet er et 
håndboldhold for voksne personer med udviklingshandicap/udviklingshæmmning.  FFI Håndbold vil gerne 
arrangere en træningsweekend mellem FFI´s Special Olympic hold og Larvik Turn håndball HU´s hold for 
udviklingshæmmede . Målet med weekenden er at få skabt god kontakt til Special Olympic Holdet i Larvik 
og at udvikle samarbejdet mellem de to venskabsbyer. Larvik afholder hvert år et Peter Wessel Cup, hvor 
Special Olympic holdet på sigt kunne deltage. Desuden vil det være en virkelig stor oplevelse for spillerne 
at spille deres første internationale kamp.

Programmet for weekenden er indtil videre følgende:
Fredag:
Ankomst, indkvartering i Arena Nord, spisning, fællestræning mellem FFI Håndbold og Larvik – evt. med 
førstehold trænere/spillere fra enten dame eller herre håndbold.
Lørdag formiddag:
Sightseeing/shopping i Frederikshavn og omegn, evt. besøge borgmesteren, egen spisning i byen.
Lørdag eftermiddag:
træning og turnering i Arena Nord mellem Larvik, FFI og et inviteret Special Olympic hold fra Ålborg KFUM.
Aften:
Social hygge og fællesspisning med de tre hold.    
Søndag:
Afrejse middagstid.

mailto:hjr@ffi.dk
mailto:svep@frederikshavn.dk
mailto:lehs@frederikshavn.dk


Estimat vedr. rejse/besøg/samarbejde m.v. herunder også påregnede indtægter af enhver art og 
egenbetaling.

Træningsweekend pakke i Arena Nord (mad+ linned+seng+haltid) = 395 kr. pr. person pr. døgn.
34 nordmænd x 2 døgn x 395 kr.                                                                   = 26.860,00

Lørdagsaften buffet for de tre hold 130 kr. pr person

34 nordmænd + 25 ffi´er + 20 Ålborgenser x 130 kr. buffet                     = 10.270 kr.

Larvik Turn Håndball HU:
Egenbetaling på drikkevarer, frokost i byen + tilskud til overnatning.
Evt. sponsering af færgebilletter via Stena Line.

FFI Special Olympic holdet
Egen betaling på drikkevarer + tilskud til halarrangement.
udgift på honorar til dommer.

Ålborg KFUM:
Egenbetaling på drikkevarer + tilskud til halleje

Besøget forsøges omtalt i dagspressen og der tages kontakt til div. medier. Turneringstidspunkt mellem de 
tre hold vil blive annonceret i dagspressen. Der vil være mulighed for tilskuere, men med gratis adgang. 
Ligeledes vil der forsøges at lave div. aktiviteter mellem de tre hold og divisionsholdene i klubben.

Ansøgningsbeløb i forhold til ovenstående                                      37.130,00 kr.

Dato:             
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